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LA GRANDESA DE VAN GOGH.
DE L’OBSCURITAT A LA LLUM
PER CONCEPCIÓ ESCANDELL DARANAS, PSICÒLOGA CLÍNICA i PSICOTERAPEUTA
És freqüent qualificar els artistes com a individus
marginats, genis incompresos i rebutjats, en
pugna amb el món i amb ells mateixos. El tòpic
és absolutament aplicable al geni neerlandès,
que va ser en quasi tots els aspectes de la seva
vida un fracassat: com a negociant, com a
predicador i com a pintor. Dels 800 quadres que
va pintar se’n van vendre pocs en vida.
Va treballar sense descans i preferia passar gana
que prescindir dels materials que necessitava
per a la seva obra. Concebia l’art com una
religió i s’hi va dedicar amb la resolució d’un
anacoreta, al mateix temps que el turmentava
la soledat. Malgrat sentir un amor incontenible
cap a les altres persones era massa susceptible
i absorbent per a mantenir qualsevol amistat
durant gaire temps i, segons sembla, les dones
que va conèixer se n’allunyaven per com era
d’exigent i pel menyspreu escandalós amb què
rebutjava les convencions socials.
Amb el temps, després d’anys de sofriment i
abandonament, es va enfonsar totalment en
la seva estada a Arles, mentre convivia amb
Gauguin, on va ocórrer el lamentable i tèrbol
incident: es va tallar un tros d’orella. Va estar
ingressat en un psiquiàtric i finalment es va
suïcidar el juliol de 1890, als trenta-set anys.
El desenvolupament pòstum dels fets segueix
l’estereotip romàntic del destí artístic. Ni tan
sols es va poder organitzar una exposició com a
homenatge, tal com volia el seu germà Theo.

El dormitori de Van Gogh a Arle, sèrie pictòrica. Vincent van
Gogh. 1888

Què en sabem de la seva biografia
Vincent, fill primogènit del pastor protestant
Theodor Van Gogh i d’Anna Cornelia neix el
30 de març de 1852, li posen el nom de l’oncle
patern. Neix mort. Al cap d’un any, just el mateix
dia, tornen a tenir un fill a qui li posen el mateix
nom i passa a ser el substitut d’un fill idealitzat
mort. Neix, doncs, sota unes circumstàncies
desafortunades. La vinculació amb la mare ve
marcada per la depressió d’ella en la qual és
incapaç d’oferir-li una vinculació de seguretat
bàsica en l’àmbit emocional. Aquesta vinculació
li marcarà com a patró la resta de les relacions
-de gran exigència- que anirà establint al llarg
de la seva vida. Serà el germà gran de la família
sense ser-ne el primogènit. Serà el geni que tots
coneixem. Quatre anys més tard neix Theo, el
germà que el va valorar i mantenir fins a la mort,
i amb qui va mantenir una relació epistolar des
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dels dinou anys fins a la mort. Van tenir quatre
fills més, alguns dels quals van patir trastorns
psiquiàtrics. En els antecedents familiars
sovintejaven els homes d’església i els dedicats
a comerç d’obres d’art, especialment pintura.
No és d’estranyar doncs que les dues vocacions
de Vincent vagin per aquests camins.
Les biografies parlen d’un nen trist, irritable,
fugisser, reservat, introvertit, de tracte difícil.
Va ser un estudiant mediocre, absort, amant
de passejades solitàries. Als vint-i-cinc anys
acumula una llarga llista de trasllats de ciutat
en ciutat i de feina en feina. Les vegades que
ha obtingut una plaça laboral ha estat gràcies a
la influència i relacions familiars, però gairebé
totes han estat conflictives a causa de la seva
peculiar manera d’entendre l’art, la ideologia
contrària al comerç, la manca de comprensió
del que se li demanava i de les relacions socials.

“Tu saps que he descuidat la meva aparença
personal, ho admeto, i admeto que resulta xocant
per a altres persones...és una bona manera
d’assegurar-me la solitud necessària per poder
aprofundir més o menys en algun tema que em
preocupa.”
Carta 120 abril (1879).
A partir d’aquí ja serà incapaç de guanyar-se la
vida i haurà de ser mantingut pels pares però
sobretot per Theo. Amb el seu fort caràcter i gran
obstinació decideix anar a Borinage, a les mines
de carbó de Bèlgica com a sacerdot, després
d’un desengany amorós, la frustració del qual el
porta a abocar-se a la religió. Viu en una pobresa
extrema, no menja, dorm sobre palla perquè
regala els pocs mobles que li havien comprat els
pares. Visita malalts. Les espantoses condicions
de vida de la població van commoure la seva
consciència social. Es va vestir i viure com els
miners. En un intent de ser un d’ells s’embrutia
de carbó. Hi treballarà durant sis mesos fins que
els seus caps el destitueixen per la mala imatge
que dóna de l’església. El fanatisme, l’abnegació
propera a l’ascetisme i l’absolut rebuig a seguir
les normes i els consells dels seus superiors el
decideix de seguir sense sou, amb una manca
de recursos material superior a la de la població
minera. Entra en una crisi profunda. Es va trobar
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en aquell entorn tan negre, desesperadament
pobre, sense feina, sense direcció. Frustrat,
humiliat i avergonyit per no poder complir
cap de les expectatives que s’havia marcat, se
n’aparta i acaba queixant-se amargament del
que ell viu com a intromissions de la família en
la seva vida. Persistirà a seguir un camí propi
que ell considera “la veritable vida”.
“Si sents que sóc un pes mort o una càrrega per a
tu o per a la família, que no serveixo per res...fins
al punt al qual seria millor no existir... si fos així jo
seria víctima de la tristesa més absoluta i cauria
en la desesperació... No puc suportar ser la causa
de tants disgustos... preferiria no durar massa en
aquest món... Sense voler m’he anat convertint
dins la família en un personatge impossible i
sospitós, en algú que no té la confiança dels
altres... Sóc un home passional, capaç d’actuar
amb insensatesa i de penedir-me’n poc després”
...”una part de nosaltres que diuen que no mor
mai i que anomenen ànima, no deixa de buscar, i
buscar, i buscar”. (Carta 120, abril de 1879).
S’ha traslladat disset vegades entre els vuit i els
trenta anys. No ha estat capaç d’arrelar enlloc
ni ha fet vincles significatius amb ningú fora de
Theo. En aquesta etapa pinta dos-cents quadres
obscurs i terrossos que deixarà a casa la mare i
aquesta els vendrà al drapaire. Els quadres que
el situen entre els més grans no apareixeran fins
als quatre darrers anys de la seva vida.
Al llarg de la seva obra veiem com es va produint
un canvi molt significatiu en l’ús de la forma però
especialment del color. Les primeres èpoques
els dibuixos a carbó i les pintures en l’etapa de les
mines són foscos i intimistes, volia expressar la
dignitat laboral del proletariat camperol. Sentia
una profunda aversió cap al món industrial, el
qual considerava que degradava l’ésser humà.
“Menjant patates” seria un bon exponent de
la dignitat, l’honestedat de guanyar-se la vida
amb el treball dur, l’austeritat, sense sotmetre’s
als cànons de la bellesa que deforma per poder
arribar a l’essència. La seva carrera artística es
va limitar a deu anys. Inicia el 1880 després del
seu fracàs com a predicador, entre els miners
de Borinage. En aquells dibuixos es pot veure la
profunditat dels seus sentiments humanitaris
que l’havien portat al sacerdoci, sobretot la
compassió pels treballadors humils. Admirava

Menjant patates, pintura a l’oli. Vincent van Gogh. 1885

Dickens, Víctor Hugo i Zola perquè tenia una
consciència social molt desenvolupada que el
feia dibuixar quadres sentimentals i moralistes.
Després d’aquesta etapa d’obstinada religiositat
i sacrificis humiliants, que l’ha dut voluntàriament a viure en la misèria més absoluta, marxa
cap a París on contacta amb els impressionistes
i s’inicia un període que anirà en increment de
la seva passió pel color. Hi ha una migració de
nord a sud, és el seu intent de fugir de la foscor,
de buscar la llum a través del color. Es produeix
una separació amb el passat i es desborda la
seva capacitat creadora, deixa el món obscur
dels camperols juntament amb la religiositat
cristiana que es transforma en llum, en la cosa
primigènia, com a força vital, d’expressió i afirmació existencial, apareixen els blaus i els grocs.

“En la sublimació l’impuls originari desapareix per
què li és sostreta l’energia en benefici de la catexi
del que la substitueix...la sublimació necessita
d’un torrent irrefrenable de libido... per això la
sublimació apareix quan desapareix la repressió.”
Fenichel (1982).
Va al sud cercant la llum del Midí, on la
naturalesa és més agradable, la llum més
clara i els colors més intensos. Se sent envaït
per una força “lluminosa”, l’eufòria del groc.
La cerca subjectiva d’un món més enllà de les

aparences. Es trasllada a Arlès amb el somni
de crear una comunitat d’artistes, els colors de
la Provença varen ser per ell una experiència
transformadora. Enlluernat pel que l’envoltava
alhora que turmentat per l’angoixa interior
expressa en els quadres la seva desbordant
intensitat emocional. No estava satisfet de
pintar el que veia: plasmava el que sentia. La
seva obra es va convertir en la personal visió
del món i en l’expressió de l’essència del pintor.
Tenia emocions intenses però descontrolades
que l’inundaven en l’agitació incapaç de
posar distàncies o distingir entre ell i els seus
sentiments. Viu doncs en predomini del procés
primari. No ha pogut madurar.
Una vegada més les coses no li van com ell volia
i és ingressat a l’asil diagnosticat d’epilèpsia,
però també hi havia malnutrició, sífilis,
alcoholisme i esquizofrènia, amb episodis de
greus crisis psicòtiques. Mai va rebre mostres
de reconeixement públic de la seva vàlua, al
contrari, tant les relacions familiars com les
socials li retornaven la seva manca d’habilitats
emocionals, laborals, socials, ni tan sols era
capaç d’alimentar-se o tenir cura de la seva salut.
Va passar èpoques en què les seves conductes
eren clarament autodestructives. Es negava a
menjar, a dormir en un llit, a vestir o calçar d’una
manera mínimament correcte. Sentia plaer en
l’autosofriment, s’agredia i renunciava a satisfer
les seves necessitats bàsiques.
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La nit estelada, pintura a l’oli. Vincent van Gogh. 1889

La visió que plasma prové del més profund del
seu ésser, d’una voluntat vehement, d’unes
vivències delirants que alhora que expressaven
el seu estat també incrementaven la pertorbació
mental.
S’imposa una realitat purament subjectiva,
impulsiva i desordenada. La llum copsada
i retinguda en la pintura es converteix en
un cordó umbilical que l’uneix a la vida. Les
obres gaudeixen d’una exagerada intensitat,
l’ànsia creadora el desborda en les èpoques de
lucidesa. S’acosta a la naturalesa en una relació
directa i eròtica. Vol plasmar el llenguatge de la
naturalesa, vol copsar el que és viu, sentir-ne el
batec místic de l’absolut.
La nit estelada transmet l’experiència d’un
esdeveniment de fusió amb el cosmos. Com una
mena de realisme oníric on la naturalesa sembla
estar sacsejada per un desassossec. El traç
impetuós forma diferents centres de força que
es compenetren i lluiten entre si, com si fossin
camps magnètics que s’atreuen i repel·leixen al
mateix temps. Utilitzava el color arbitràriament
per aconseguir més potència en l’expressió
emocional, la tècnica de l’empastament, el
traç que sobresurt del llenç com un relleu i les
pinzellades gruixudes ho omplen tot amb un
ritme insistent i febril.
Formes dinàmiques carregades d’energia
definiran el seu estil pictòric i serà recordat per
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aquesta capacitat seva de traslladar-nos a un
món on ens fusionem amb la força primigènia
delirant de la vida.
“Els pintors -per no parlar dels artistes- una
vegada morts i soterrats, parlen a les generacions
següents amb les seves obres. És això tot, o hi ha
encara alguna cosa més? En la vida d’un pintor,
la mort no és el més difícil que s’ha de suportar”...”
La visió de les estrelles m’ha fet somiar, perquè
els punts lluminosos del firmament no poden ser
punts d’un mapa?... Així com agafem un tren per
anar a una altra ciutat podem agafar la mort per
anar a les estrelles.”. (Carta 506, 9 de juliol de
1888).
Als tres quadres que realitza de la seva habitació
s’evidencia la contradicció entre la necessitat
de recrear un ambient de confortable refugi
i l’aïllament que es produeix entre els pocs
mobles sense relació entre ells, la sensació
aclaparadora d’escurçament dels objectes, i el
terra en pendent cap endavant com si pogués
caure sobre nostre.
En els darrers dos anys de la seva vida va pintar
a raó de quadre per dia, no feia altra cosa en
un intent desesperat de fugir d’ell mateix.
Profundament turmentat, l’angoixa l’obligava
a treballar sense parar. Freud ens explica que
“l’angoixa apareix com a reacció enfront de
l’absència de l’objecte que hauria de satisfer les
necessitats del que la pateix” (1925).

Pinta amb poca cura, detalls vagament insinuats,
formes i contorns oberts, pinzellades soltes,
treball realitzat a gran velocitat que fa que
malgrat que la temàtica sigui idíl·lica, l’atmosfera
és de gran intranquil·litat. Les pinzellades
nervioses són portades al límit a mesura que es
van allargant i retorçant. L’equilibri està sempre
al llindar de la ruptura, exposat a la destrucció i
recompost en una organització precària i sublim.
Lacan diria: “L’obra voreja el Real incandescent
de la Cosa, evitant submergir-s’hi, alhora que
evita l’allunyament protector que rebaixaria la
tensió i la força”.
La vida i la pintura van arribar a ser per a ell
una unitat inseparable. La força productiva
de l’inconscient es manifesta d’una manera
incendiària, desbordant. Va aconseguir allò
que desitjava, copsar l’essència, el principi del
fet vital a través del color com a alè i essència
dels objectes. La força de la pulsió i la plasticitat
(simbòlica, imaginària) de la forma són un
intent de sublimació del seu malestar i la cerca
de donar sentit a la seva existència. En el treball
pictòric aboca aquesta energia pulsional, oferint
al món la visibilitat del que és invisible. Pinta el
que és sagrat, que per ell és el rostre de Déu,
l’absolut cristià no és el misteri celestial, no està
separat de l’home, està arrelat a la terra.
Va crear el seu propi univers, ple d’energia, color i
moviment en un intent d’alliberar-se de la pesada
ombra de la melangia, del sentiment profund
de no tenir arrels, de ser llançat a la incertesa i
d’estar marcat per un destí d’infelicitat, d’una
vida sense sentit. Vincent vol fer-se un nom per
a ell mateix, no accepta les normes (Forclusió
del nom del pare) que el porta a una vida
desarrelada de rodamón. La pintura el salva i
el condemna alhora. Com es pot viure en una
identitat morta, destinat a ser el doble d’un ideal
impossible d’igualar? El que el va salvar de la
melangia del nord, la passió absoluta del colorllum, el va empènyer cap al desencadenament
de la psicosi, va perdre la distància necessària
per sobreviure. La seva existència no va ser
concebuda com a valor en si, estimada per si
mateixa, sinó només com a substitució del fill
primogènit perdut. La coincidència de la data
de naixement i posar-li el mateix nom demostra
que no se’l va registrar amb reconeixement

d’existència pròpia. Probablement la mare no
va poder entrar en sincronia amb ell de nadó,
per la qual cosa va aprendre a entregar-se de
manera fusional a allò que tenia sentit per a ell
-als desafavorits, a l’art, a la llum...- en intents
de dissoldre-s’hi, es va desintegrant per passar
a fondre’s en l’absolut. Aquest fet és el que el
fa ser qui és, i permet que les seves pintures el
converteixin en un geni.
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TRES PEL·LÍCULES I UN
DOCUMENTAL: VAN GOGH I LES
MIRADES DEL CINEMA
PER Roser Soliva, psicopedagoga
“No m’interessa pintar els murs
de les catedrals, prefereixo
pintar els ulls del homes”
Vincent Van Gogh

Els ulls d’en Van Gogh tenien una manera molt
particular de veure el món i ell va dedicar els deu
darrers anys de la seva vida a intentar fer arribar
als homes aquesta manera de mirar i veure.
Alguns directors de cinema han mostrat, amb el
seu treball, la seva manera de veure Van Gogh.
Buscant material per escriure aquest article, em
vaig imaginar els cineastes com els savis cecs
de la llegenda índia que pretenien descobrir
què és un elefant amb la sola ajuda del tacte.
El que palpava la orella de l’elefant descrivia
el paquiderm com la vela d’un vaixell, el que
intentava encabir la pota entre els braços
imaginava l’animal com un arbre fort i ample, la
trompa li semblava al tercer una mena de serp
molt gruixuda i el quart, fent lliscar les mans
pel costat de l’elefant, afirmava que era un
mur de superfície rugosa. Cada un d’ells tenia
a les mans una petita part del que era l’enorme
animal que volien conèixer però sumant les
quatre interpretacions difícilment haurien
pogut assolir imaginar la meravella que tenien
davant...
D’alguna manera, crec que ha passat quelcom
similar amb les pel·lícules que s’han fet sobre
Van Gogh. Vaig trobar dotze documents
cinematogràfics, entre pel·lícules i documentals,
al voltant de la figura del pintor. No totes són
senzilles de trobar però vaig decidir centrarme en les quatre que, al meu entendre, podien
aportar més llum sobre el pintor i la seva
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influència en el seu moment vital i en la història
de l’art.
En primer lloc em vaig decidir pel documental de
Daniel Ferrer, per amarar-me de realitat abans
de començar amb les pel·lícules pròpiament
dites, per seguir després, i per aquest ordre,
amb Robert Altman, Maurice Pialat i Julian
Schnabel. Em va moure a fer-ho així que són
directors molt diferents de qui conec part de la
seva obra i que van ser els que em van ajudar a
fer el pont amb els savis de la llegenda. Al final
de l’article hi trobareu el llistat dels documentals
i les pel·lícules.

milions i mig de lliures esterlines. Altman va
decidir començar la pel·lícula amb les imatges
reals de la subhasta que no va durar més de cinc
minuts. Van Gogh havia pintat el quadre per
obsequiar-lo a un dels pocs amics que va tenir
a la vida; el va pintar per decorar l’habitació de
Paul Gauguin a la casa d’Arles que van compartir
un temps. Potser hauríem de dir que l’acudit de
mal gust el van fer els responsables de Christie’s.

Van Gogh va viure només 37 anys dels que, pel
que sembla, només els deu darrers han estat
d’interès per al cinema. Altman és qui abasta
més temps de la vida del pintor, mostrant part
de la seva vida abans d’arribar a França; els altres
directors, ja el situen directament o bé a París o
bé a la Provença, on va acabar morint després
de rebre un tret a l’abdomen que el va anar
apropant a la mort lentament en una agonia de
dos dies. Durant molts anys es va pensar que va
ser un suïcidi però aquesta teoria no es va poder
confirmar mai i només Schnabel, a la seva
interpretació del que van ser els darrers tres
anys de vida de Van Gogh, dona una possibilitat
que fos un accident desafortunat.
Les tres pel·lícules tenen alguns aspectes
comuns, com és natural, però tenen moltes
diferències, fins i tot des d’un punt de vista
conceptual. És interessant comprovar com
perfilen el personatge a través dels colors, la
música, els aspectes de la personalitat i les
emocions que s’expressen a cada una de les
pel·lícules.
Altman va decidir començar la seva cinta
sotragant consciències...
Van Gogh va néixer el 30 de març de 1853, un
any abans, el 30 de març de 1852, havia nascut
mort el primogènit dels seus pares, a qui van
anomenar Vincent. El pintor va ser un fill de
substitució... i 134 anys més tard, el 30 de març
de 1987, com si es tractés d’un mal acudit de la
vida, la sala de subhastes Christie’s va rebentar
els preus del mercat de l’art venent un dels
quadres de la sèrie d’Els Gira-sols per vint-i-dos

Els gira-sols, sèrie pictòrica. Vincent van Gogh. 1888

A partir d’aquí coneixem un Vincent que, decidit
a dedicar-se a pintar, està en guerra amb el món,
depèn del seu germà Theo i és capaç de vincularse amb poques persones. Les habilitats socials
que mostra no li posen fàcil i provoca rebuig allà
on va. Colèric i amb un profund sentiment de
tristor, amb la frustració de veure que no s’entén
el seu estil, que el seu germà tot i ser marxant
d’art no pot vendre ni un sol dels seus quadres
(tema que valdria la pena analitzar en un altre
moment) i que els seus intents per poder tenir
una família o conservar algun amic no acaben
bé, es va deteriorant.
Altman, amb els cops d’imatge, la música dura,
els negres, ocres, marrons, grisos i les ombres
que dominen la imatge, aconsegueix donar
PSIARA 29

una idea d’hostilitat que ens pot fer connectar
amb el que Van Gogh devia sentir en molts
moments per dir, ja de gran, “La meva joventut
va ser trista, freda i estèril”. Altman va optar
per mostrar el Van Gogh més animal, visceral
i reactiu, remarcant molt els aspectes socials
com la pobresa, la diferència entre classes, les
estridències del pintor i allò que l’envoltava; de
fet, les emocions que més ocupen la trama són la
ràbia, la desconfiança, la gelosia, el menyspreu,
la impaciència, la desintegració, l’odi, la ira i la
desesperació expansiva, molt pròpies d’esperits
turmentats
Només un any més tard del rodatge de la cinta
d’Altman, Maurice Pialat va decidir filmar la seva
versió dels fets. Ens acotem més en el temps i
ens centrem en les relacions que va establir Van
Gogh amb el Dr. Gachet i la seva filla Marguerite
a la localitat d’Auvers-sur-Oise, on s’allotjava a
la pensió Ravoux.
Si bé és cert que queda clar que no li agrada
gaire relacionar-se i no és gaire comunicatiu,
ens parlen d’un Vincent amb sentit de l’humor,
menys turmentat, sensible i molt més contingut
i reflexiu.
Una música bucòlica interpretada al piano
acompanya les imatges, el blanc i la llum
inunden els interiors i els verds, blaus cel i grocs
dominen els exteriors. La hostilitat apareix
de manera molt puntual i acotada. Pialat va
acabar fent una pel·lícula molt més íntima, que
sembla connectar més amb el món intern dels
personatges i ens permet veure un Van Gogh
més lacònic i ser testimonis dels seus últims
dies amb més serenitat.
Semblaria que el director no va voler renunciar
a mostrar una certa “joie de vivre”, malgrat
el conegut desenllaç. Les emocions que
més s’expressen a la cinta són la curiositat,
l’expectativa, l’amor, el desig, l’humor, la tristor,
la desesperació continguda, el menyspreu per
ell mateix i pels crítics d’art, la decepció i la ira.
Julian Schnabel, és l’únic d’aquests directors de
cinema que, a més, és pintor. Al 2018 va rodar la
tercera de les pel·lícules que he visionat per fer
aquest article i ens va mostrar la seva visió del
Van Gogh més místic, fràgil i ingenu.
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Aquí, més que a cap de les altres cintes, som a
Provença, hi som de veritat, grapegem la terra,
els branquillons ens esgarrapen els turmells,
el sol ens enlluerna, i a cop de piano anem
vivint els impactes que el paisatge va tenir en el
pintor que s’hi vol fondre, vol formar part física
de tot el que veu i sent, literalment. És un luxe
que el director sigui pintor perquè preparem
les pintures, les teles, les canyes amb les que
Van Gogh es feia les plomes i sentim reflexions
al voltant del que és l’Art, des de la filosofia,
l’estètica, la mística...
A banda de l’artista, els personatges principals
són el pas del temps, la seva fragilitat mental i
la comunitat que li mostra incomprensió; tant
els nens com els adults són agressius i violents
amb ell. No hi ha cap mena de respecte pel que
fa i això el fa emmalaltir, perquè en realitat tota
la pel·lícula parla de la seva recerca d’amor.
Buscava amor en qualsevol de les seves formes
però la vida va ser mesquina amb ell, en aquest
sentit.
Aquí, les emocions que dominen són la
por, la dependència, l’amor, el desig de
transcendència, la passió, l’altruisme, el
desconcert, la perseverança, els sentiments
d’abandó, la solitud, la desesperació i la catarsi
en un ambient on grocs, blaus, verds, vermells,
pedres i grisos ens omplen els ulls.
Deia al principi que vaig començar pel
documental de Daniel Ferrer perquè em volia
amarar de realitat abans de submergir-me en
la ficció/realitat de la seva biografia vista pels
altres tres directors. No volia que la ingenuïtat
em fes una mala passada i crec que vaig fer bé.
Sovint passa que la visió de l’obra d’un geni
queda esbiaixada per aspectes especulatius, i
Van Gogh era un geni.
El documental explica un viatge. Viatgem amb
l’equip que va fer el documental a tots els
paratges que van acollir Van Gogh durant la seva
estada a Provença. Hi viatgem ara...i sentim els
testimonis de ciutadans d’Arles, Saint Rémy
i Auvers-sur-Oise, artistes, descendents de
persones que van coincidir amb Van Gogh en
aquells anys, estudiosos de l’art, directors de
museus, metges, ...persones que d’una manera
o altra enriqueixen la reflexió al voltant de l’art,

de tot allò que va inspirar Van Gogh i de com,
passats els anys, la zona explota la figura del
pintor fins al punt que han arribat a pintar els
seus llocs habituals amb els colors que ell els
va pintar quan no eren els originals, sent els
quadres la seva interpretació.
Escoltant els testimonis del documental, i amb
l’estat d’ànim que provoquen les pel·lícules, un
no pot evitar pensar que socialment la creativitat
artística i la innovació en el món de la cultura
no ho tenen fàcil ara, com no ho han tingut fàcil
mai. Quants artistes com Van Gogh han pogut
guarir, o tenir la sensació de guarir, una mica el
seu dolor a través de l’art? I quants hauran de
sentir, com ell, que el seu art no interessa? Qui
s’acabarà lucrant amb aquest dolor artístic?
I una pregunta que em faig d’ençà que vaig
començar a pensar l’article, perquè només
han interessat els deu darrers anys de la vida
del pintor? Els vint-i-set anteriors van anar
configurant el que ens va deixar a la seva obra i
els tenim a l’ombra.
“La meva àvia tapava un forat del galliner amb
un quadre que li va regalar ell”
“La gent s’entretenia disparant als seus quadres,
per diversió!”
Van Gogh va passar 75 dies al poble on és enterrat,
Auvers-sur-Oise.
Va pintar 80 quadres en 75 dies.
Va patir 30 hores d’agonia abans de morir.
(Julian Schnabel)

FILMOGRAFIA
PEL·LÍCULES

•
•
•
•
•
•
•
•

El boig dels cabells vermells (Lust for life).Dir:
Vincent Minelli. 1956 .

Vincent i Theo (Vincent & Theo). Dir: Robert
Altman. 1990.

Vincent i jo (Vincent et moi) Dir: Michael
Rubbo. 1990.

Van Gogh. Dir: Maurice Pialat. 1991
The Yellow House. Dir: Chris Durlacher (TVmovie) 2007.

Van Gogh: Painted with Words. Dir: Andrew
Hutton. 2010.

Loving Vincent. Dir: Dorota Kobiela, Hugh
Welchman (Animació) 2017.

Van Gogh, a las puertas de la eternidad (At
Eternity’s Gate) Dir: Julian Schnabel. 2018.

DOCUMENTALS

•

Vincent: Vida y muerte de Vincent Van Gogh
(Vincent: Life and Death of Vincent Van Gogh)

•
•

Dir: Paul Cox. 1987.

La inspiración de Van Gogh. Dir: Daniel Ferrer
Daumas. 2010.

Vincent Van Gogh. Una nueva mirada (Vincent
Van Gogh: A New Way of Seeing).

•

Dir: David Bickerstaff. 2015.

Van Gogh, de los campos de trigo bajo cielos
nublados (Van gogh: Tra il grano e il cielo).
Dir: Giovanni Piscaglia. 2018.
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Reflexió i
pràctica

VINCENT, THEO I JOHANNA VAN
GOGH: ENTRE EL SACRIFICI, LA
GELOSIA I LA REPARACIÓ
PER Raquel Vidal Arandes. Psicòloga Clínica, Psicoterapeuta Psicoanalítica i
Graduada Superior en Belles Arts
“No hi ha fantasmes a les pintures de Van Gogh, ni visions ni al·lucinacions.
Únicament la tòrrida veritat d’un sol a les dues de la tarda. Un lent malson genèsic,
a poc a poc elucidat. Sense efectes. Però allà hi és el patiment prenatal. És el llustre
humit d’una pastura, de la tija en un pla de blat que és allà a punt per ser collit. I a qui
la natura un dia ha de retre comptes. Com també la societat retrà comptes de la seva
mort prematura.” (Artaud, 1968: pp. 100-101)
Vincent Van Gogh és el pintor per excel·lència.
És qui ens apropa a allò essencial sense havers’ho proposat. És aquell que desvetlla1 el que
la realitat amaga als nostres ulls en cadascuna
de les seves pinzellades farcides d’energia
pulsional, perquè és l’únic que no va voler anar
més enllà de la pintura com a medi estricte
de la seva obra i com a marc estricte dels seus
mitjans. Vincent ens deixà un llegat universal
en el món de l’art, ja que ens introdueix amb
una contundència mai vista fins llavors a
l’expressivitat a través de la matèria, enriquint
la recent estrenada modernitat. És qui navega
magistralment entre el geni i la bogeria.
Certament va ser prematura la seva mort.
L’artista es va disparar un tret el 27 de juliol
1 De el llatí develare: ‘descobrir’, ‘aixecar el vel’, tant en el sentit de
‘treure el vel que cobreix alguna cosa’ com en el sentit figurat de
‘descobrir alguna cosa oculta o desconegut, treure-ho a la llum’.
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de 1890, als mateixos camps on havia estat
dibuixant i escrivint al seu germà Theo, amb
el qual estava fortament unit amb un vincle
fusional. Morí als seus braços dos dies després.
Tenia 37 anys.

Vincent i Theo. Vincle simbiòtic.
S’ha escrit molt sobre Vincent Van Gogh, sobre
la seva obra i la seva vida -que van de la mà com
en cap altra artista-. La correspondència que
va mantenir amb el seu germà al llarg de divuit
anys queda recollida a les Cartes a Theo, obra
que esdevé font d’informació essencial quan
ens apropem al pintor. Els germans compartiren
pensaments i projectes i a les cartes es posa
de manifest la personalitat de Vincent, d’una
vulnerabilitat aclaparadora malgrat que de
manera intermitent manifestava una duresa
de caràcter i un hermetisme que li dificultaren

la seva vida amorosa, sexual i afectiva. Va
expressar sempre la necessitat de protecció
d’en Theo amb el qual van mantenir una unió
de caire simbiòtic; en ell projectava tota la seva
necessitat emocional.
“Gràcies per la teva carta, però aquesta vegada
m’has tingut en suspens. Els meus diners es van
esgotar dijous; així doncs, arribar fins al migdia
de dilluns va resultar terriblement llarg. Durant
aquests quatre dies he subsistit principalment
a base de cafè, encara per pagar. No és culpa
teva, perquè estava rabiant pels meus quadres
emmarcats i he forçat massa el meu pressupost
... avui mateix em tornaré a arruïnar perquè he
de comprar la tela i preparar-la jo mateix, ja que
la de Tasset no ha arribat encara. Pots demanarli, al més aviat possible, si me l’ha enviada? Deu
metres, o almenys cinc, de tela normal, a dos
francs cinquanta. Tot això em seria igual, estimat
germà, si no sentís que tu mateix estàs patint
aquesta pressió del treball...voldria arribar a
fer-te comprendre aquesta gran veritat: donant
diners als artistes, tu mateix fas una obra d’art.
Desitjo únicament que les meves obres arribin
a ser de tal manera que tu no et sentis massa
descontent del teu treball...(550)” (Vincent Van
Gogh, 2017,pp. 311-312).
Si intentem entendre aquest vincle entre els
germans, hem de retrocedir i cercar en les arrels,
en l’inici. Vincent Van Gogh va ser el fill gran d’una
família de sis germans. Va néixer el 30 de març
de 1853 a Groot-Zunert (Holanda) exactament
un any després de que naixés mort un germà al
qual havien posat també el mateix nom que ell
duia. Ocupar el lloc d’un germà mort no suposa
precisament una entrada planera ni fàcil en
aquest món. El fet que el futur artista dugués el
mateix nom que el seu germà explica fins a quin
punt la mare havia quedat afectada per la mort
del primer Vincent. El nostre Vincent va créixer
al costat d’una mare deprimida. De fet, entre els
seus records més punyents de primera infància
hi figura acompanyar sovint a la mare a visitar la
tomba del germà mort.
En aquest sentit, fent referència a Donald
Meltzer2, qui va aprofundir en la importància
2 Donald Meltzer (1922 - 2004) va ser un psicoanalista d’origen
estatunidenc. Va treballar i, en certa manera, complementar el
treball amb Melanie Klein. Va ser docent durant més de 20 anys a la

del primer vincle que fem en arribar en aquest
món, amb Van Gogh ens trobem amb un nadó
que inicia la seva vida al costat d’una mare amb
la qual no pot establir d’una manera prou ferma
el que Meltzer denomina reciprocitat estètica3 .
Vincent Van Gogh havia nascut ocupant un espai
buit, el del primer Vincent, la qual cosa anul·lava
la sorpresa inicial de la mare i posava en entredit
la sensació de meravella tan necessària per
construir un llaç emocional ferm i genuí.
Aquest fet marcarà el seu desenvolupament
psíquic i emocional. Tal i com es posa de
manifest en les biografies del pintor, la
relació amb la mare va estar marcada per una
gran ambivalència. Podem afirmar que en
els seus inicis no va internalitzar una mare
suficientment bona i aquest fet, conjuntament
amb els seus complexos trets de personalitat,
tindrà com a conseqüència un desequilibri que
s’anirà manifestant al llarg de la seva vida i que
culminarà amb els brots psicòtics de la darrera
època. De fet, el seu màxim desig en aquesta
vida per damunt de tot, era pintar i estimar
d’una manera profunda, fins i tot delirant.
Contràriament a aquest desig, la seva existència
va ser un seguit de desarrelaments i rebutjos.
L’única persona que va ser al seu costat d’una
manera significativa fou el seu germà Theo, a
qui en Vincent sovint anomenava Theo-Mare.
Vincent va projectar en ell una bona mare, ja que
la seva interna era malmesa; Theo va respondre
tant com va poder, condicionant d’aquesta
manera tota la seva vida.“Ell representava la
bona mare idealitzada, i de fet, quan va arribar
al costat de Vincent quan era a punt de morir,
el pintor va afirmar -referint-se al tret que es va
disparar- que ho va fer pel bé de tots.” (Jackson
Tavistock Clinic de Londres. Treballà també en col·laboració estreta
amb W.Bion, Roger Money-Kyrle, Esther Bick i Martha Harris (la seva
esposa). El seu reconeixement en l’àmbit internacional va començar
amb els treballs clínics sobre l’autisme i es va afermar amb el desenvolupament de les seves innovacions teòriques, entre les quals es
destaquen les nocions de conflicte estètic i d’identificació projectiva
intrusiva.

3 Es tracta d’un fenomen que es produeix entre el nadó i la mare
quan aquest, acabat d’arribar en aquest món, se sent desbordat
per la bellesa que percep d’aquesta i ella respon amb una sensació
de meravella que fa més estret el vincle entre tots dos, fomentant
el desenvolupament mental i l’equilibri emocional del nou nat.
Podem entendre-ho com a un enamorament necessari per poder
créixer dins del marc del que podem anomenar com a salut mental.
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Retrat de Theo Van Gogh (1887) -amb barret de palla- i Autoretrat (1887) -amb barret de feltre clar-. Autor: Vincent Van
Gogh. Museu Van Gogh, Amsterdam (Fundació Vincent Van Gogh)

& Magagna, 2015). Theo Van Gogh va morir sis
mesos després que en Vincent ho fes. El treball
excessiu i el suïcidi del germà, juntament amb
el seu mal estat de salut, li van provocar un
col·lapse mental a l’octubre de 1890. La seva
família el va ingressar en un hospital d’Utrecht,
on va morir a causa de la sífilis als 33 anys, el 25
de gener de 1891.

Sacrifici. Ofrena. Desig de cura.
Entenem que Vincent Van Gogh va sacrificar la
seva vida: “ho he fet pel bé de tots”, expressà ell
mateix literalment... però, podríem hipotetitzar
que ambdós germans van sacrificar l’existència
en la que podria ser considerada com a una
doble ofrena? Hi ha molt a debatre en aquest
sentit.
S’imposa una realitat purament subjectiva,
Sacrificar vol dir oferir -generalment a una
divinitat- alguna cosa o algú en el seu honor. Hi
ha implícit un acte de destrucció i/o de mort.
Vincent va oferir la seva vida pel bé de tots, i
Theo el va seguir malgrat i que no fos a través
d’un acte suïcida.
Des del punt de vista antropològic, la funció
de l’autosacrifici, és el resultat d’una selecció
cultural pròpia de l’ésser humà. Encara que
sembla estar en contra de la selecció natural
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-que afavoreix la supervivència de l’espècie- la
funció de l’autosacrifici és la d’augmentar la
cohesió social. Els que practiquen l’autosacrifici,
en el fons, volen demostrar que són capaços
d’oferir la seva por i el seu patiment pels altres,
és una demostració de fortalesa. Per exemple,
les autoflagelacions solen realitzar-se en públic
i són conductes que, en el passat, servien per
mostrar als enemics que el grup era molt fort,
fins al punt d’arribar a l’heroisme sense que hi
hagués necessitat.
Des d’un punt de vista religiós, atès que les
religions han estat -i són encara- la columna
vertebral de moltes societats, el mecanisme de
sacrifici i autosacrifici figura entre els seus rituals
«per la seva funció de cohesió, de comunicació
entre el món sagrat i profà, de control de
la naturalesa salvatge i de contenció de la
violència», com explica la catedràtica d’Història
mexicana Maria Alba Pastor, que relaciona el
sacrifici amb la reproducció de la comunitat.
També entre els grecs, els romans, els celtes i
els víkings es realitzaven sacrificis humans per
obtenir el favor de les divinitats. En uns casos
les víctimes eren degollades, en altres cremades
en el foc purificador. A Amèrica, són molts
els exemples de sacrificis humans anteriors a
l’arribada del Cristianisme, però també s’han
documentat casos d’autopenitències doloroses:
des d’èpoques molt remotes era comú entre

els maies un ritual de purificació que consistia
a fer-se sagnar les orelles, la llengua i fins i tot
el penis amb un instrument tallant d’obsidiana.
Es considerava un acte individual de contrició,
però també podia fer-se de forma col·lectiva. En
definitiva, res diferent de l’autocàstig cristià com
a fórmula de reconeixement com a pecadors i
penitents, tal com ho defineix M. Foucault «es
tracta de provar el sofriment, la vergonya, la
humilitat d’un individu ple d’impureses».
Podem considerar que l’objectiu conscient -o
inconscient- de Vincent Van Gogh quan es va
disparar va ser deixar de ser una interferència
en la cohesió del seu grup familiar que tants
problemes li va generar? O es tractà d’una mostra
de la seva superioritat i unió amb la divinitat?
Contenia amb aquest gest una violència que
provenia del seu costat més fosc i proper a la
pulsió de mort?... Recordem que en Vincent,
abans de sacrificar la vida, havia viscut també de
manera sacrificada amb una austeritat extrema
que el feia sentir a prop de Déu.
Quan es desencadena la primera crisi psicòtica,
va fer també una peculiar ofrena que té a
veure amb el sacrifici: s’automutilà tallant-se
una orella que va dur embolcallada a Rachel,
demanant-li que “en tingués cura”. Sacrifici.
Ofrena. Desig de cura. Encara en els nostres dies
els terroristes suïcides realitzen l’ autosacrifici
suprem, que és donar la pròpia vida, amb l’ànim
d’estar més a prop de Déu al paradís, una acció
que, lluny de crear discussió, serveix per unir
més al grup a què pertanyen.
Com a dada curiosa, referiré que un dels
besnéts de Theo van Gogh -també anomenat
Theo- va morir assassinat l’any 2004 a mans
de Mohammed Bouyeri, un terrorista islamista
neerlandès d’origen marroquí. L’última
pel·lícula que va completar abans de la seva
mort -ell era director de cinema-, és una versió
fictícia de l’assassinat del polític Pim Fortuyn.
Semblaria que el sacrifici continua i transcendeix
generacions en el si de la família Van Gogh.

Johanna. Vincle reparador.
Podem afirmar amb contundència que és
gràcies a la Johanna -esposa de Theo- i el seu

treball d’estudi i recopilació, que actualment
gaudim del llegat artístic de Vincent Van Gogh.
Va ser ella qui, amb una confiança cega i un
amor incondicional envers els dos germans,
va reparar la memòria del pintor i també la de
Theo. És mitjançant Johanna que s’encarna el
desig de cura i reparació de Vincent.
Retrocedirem en el temps i la història. Anem a la
nit de Nadal de 1988, a la Casa Groga d’Arles1,
a la Provença, on vivia el pintor intentant
crear una petita comunitat d’artistes. El pintor
s’autolessionà aquella nit i es tallà ell mateix
l’orella després d’un episodi violent amb en
Paul Gauguin, qui s’havia traslladat a la Casa
Groga encara no feia dos mesos. Després
d’aquest episodi, Gauguin va decidir marxar,
deixar en Vincent i marxar d’Arles. Existeix
molta bibliografia al respecte i existeix també
un interessant dibuix fet per la persona que
va atendre’l, el Dr. Rey. En aquest dibuix el
metge explica que l’orella es va tallar amb
una navalla i dibuixa amb una línia de punts
quin va ser exactament el tall. Documenta que
es va extraure tota l’orella i que aquest fet va
ser extremadament dolorós. La violència de
l’acte és devastadora i mostra la desesperació
d’en Vincent, que va anar a oferir l’orella a
Rachel -una noia que treballava a un prostíbul
freqüentat per ell- tot demanant que en tingués
cura. Divuit mesos després acabaria amb la seva
vida a Auvers-sur-Oise, passant prèviament
per la institució psiquiàtrica de Saint-Paul-deMausole a Saint-Rémy-de-Provence per tractar
la simptomatologia psicòtica que comença
a manifestar amb al·lucinacions auditives i
visuals, i idees autoreferencials. S’evidencià
un trastorn mental greu que li originava un
patiment molt difícil ja de contenir. Vincent es
trobava sol i angoixat. El seu somni de crear una
comunitat/germanor de pintors amb Gauguin
es trencava i el seu germà també s’allunyava ja
que Theo, el dia abans que ell es lesionés, li
1 En arribar Van Gogh a Arles al març de 1888, es va allotjar
temporalment en un cafè. Al poc temps, va decidir llogar quatre
habitacions d’una casa de dos pisos coneguda com la casa groga.
Vincent, en el seu especial interès per pintar els seus objectes personals com les seves botes, la seva habitació o la seva cadira, mostra
la seva casa, a la qual conviurà amb Gauguin durant tres mesos.
Per fer més agradable l’estada d’aquest, va decorar les parets amb
panells de gira-sols i va instal·lar gas a la casa. La casa, situada
a la Place Lamartine, va ser destruïda en un bombardeig de la 2ª
guerra mundial.
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comunicà que s’acabava de comprometre amb
qui seria la seva esposa: Johanna.
És molt probable que en Vincent se sentís
desvalgut i abandonat també pel seu TheoMare. En aquesta situació, no valia ja la pena
viure i un cop més, tornà a ser la pintura qui
el va rescatar de la desesperació. Aquest breu
període de temps va ser el més prolífic de la
seva, també, breu vida.
A l’obra que en Vincent estava pintant la nit en
què va autolesionar-se Natura morta amb taula
de dibuix, pipa, cebes i cera, apareix una carta

juliol i agost -quan coneix l’embaràs de JohannaVincent torna a patir una crisi psicòtica. Es torna
a posar en evidència la terrible relació simbiòtica
entre els germans. Semblaria que de manera
inconscient hi havia una hostilitat evident i
neix en Vincent una gelosia cap a aquest encara
no nascut nebot que representava un perill,
donada la dependència emocional del pintor
envers Theo. Vincent ja no era el focus principal
d’atenció del seu germà.
Després del període de Sant-Rémy-de-Provence,
Vincent marxa a viure a Auvers-sur-Oise. En
aquest període neix el nebot i Van Gogh li
demana a Theo que el vagi a veure, que cancel·li
les vacances que havia programat a Amsterdam
amb Johanna i el fill acabat de néixer per estar
al costat de la mare. En Theo no el va creure i
va anar amb la seva família a passar uns dies
a Amsterdam. En Vincent es disparà un tret el
27 de juliol de 1890 i morí dos dies després en
braços del germà.
Theo, com ja he referit, morirà abans que passi
mig any de la mort de Vincent. Johanna Van
Gogh, la seva esposa, quedarà vídua i amb un fill
de pocs mesos. El nadó duia el nom de Vincent i
el matrimoni portava un any i mig de casats.

Natura morta amb taula de dibuix, pipa,cebes i cera.
1889. Vincent Van Gogh

que li va enviar en Theo a la part inferior dreta. En
aquesta carta, li comunicava el seu compromís
amb Johanna. Se sap amb certesa que es
tracta d’aquesta, ja que la lletra és la d’en Theo.
També porta el segell 67 de l’oficina de correus
on anava. La marca de franqueig correspon a
la que es va fer servir durant aquell Nadal i Any
Nou. La notícia de l’imminent pèrdua del TheoMare el mateix dia en què Gauguin li diu que
marxa, molt probablement va desencadenar la
seva primera crisi mental greu.
En Théo es casa amb Johanna l’abril de 1889
i de nou en Vincent pateix una crisi. És el mes
de maig d’aquest any quan ingressa per primer
cop a l’Hospital Psiquiàtic de Saint-Rémy-deProvence, des d’on va crear de manera frenètica
una obra plena de bellesa i color. Aparentment
el pintor va manifestar-se content amb el
matrimoni del germà, però un altre cop entre
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Johanna va ser un dels principals elements
externs que desestabilitzà l’equilibri existent
en la relació fusional entre Vincent i Theo. Va
ser ella qui, de manera simbòlica, va tallar el
fil invisible de compensació imaginària 1que
havia teixit Vincent al voltant del seu germà a la
recerca d’una seguretat afectiva.
Paradoxalment, serà la mateixa Johanna qui
recuperarà per tota la humanitat l’obra de
Vincent Van Gogh, restaurant d’aquesta manera
la memòria del pintor i la de Theo.
És Johanna qui rep com a herència gran part de
l’obra de Vincent Van Gogh. Decideix seguir fil
per randa el que Theo havia deixat per escrit
1 M.Recalcati parla de la compensació imaginària com a estratè-

gia defensiva per intentar impedir la descompensació mental de
caire psicòtic i que consisteix que la persona troba en l’altre una
espècie de pròtesi imaginaria gràcies a la qual poder consolidar la
seva identitat personal. Allò que hom no troba en si mateix, és projectat en aquest altre, creant un vincle afectiu de caire simbiòtic i
indiferenciat.

respecte a les pintures de Vincent: “Hem de
mostrar molt, vendre allò necessari i guardar les
grans peces per tal de fer-les arribar als museus”
(C.Sánchez, 2015). Gràcies a la seva cunyada,
pocs anys després de la seva mort, Vincent Van
Gogh era considerat un dels grans genis de la
història de l’art. Assumint el lloc d’intrusa en la
relació extranyament fusional dels germans Van
Gogh, Johanna va rescatar un llegat incalculable
per a tots nosaltres. Amb humilitat i dedicació.
Era una dona activa que participava en els
moviments feministes de l’època, havia fundat el
Club de Propaganda Socialdemòcrata de Dones
d’Amsterdam i militava en política. Després de
recopilar i fer un treball de selecció, va muntar
diverses exposicions perquè les pintures de
Van Gogh poguessin ésser reconegudes i
admirades per la gent, i va organitzar la primera
retrospectiva al Museu Stedelijk 15 anys després
de la mort d’en Vincent. Quan portava venuts
més de 200 quadres, va decidir quedar-se amb
la resta d’obres, unes 200 peces més, que va
heredar posteriorment el seu fill Vincent (nebot
del pintor i fill d’en Theo). Aquest va transmetre
el llegat a l’Estat holandès qui va crear la
Fundació Van Gogh i el Museu (1973).
També va ser ella qui, després de llegir, analitzar,
seleccionar i traduir la correspondència que
ambdós germans van mantenir al llarg dels
anys, la recopilà -i la publicà per primera
vegada- en Cartes a Theo. Johanna s’emociona
amb cadascuna de les paraules que va llegint i
va descobrint a poc a poc la força del vincle que
unia els germans. Aquest fet, al mateix temps
que l’entristeix, la fa més propera al marit mort i
a l’obra del cunyat, Vincent Van Gogh.
“Així va ser. Ara fins i tot ho puc escriure sense
tristesa: el veritable amor de la vida de Theo va
ser Van Gogh. Ni el meu fill ni jo vam aconseguir
tòrcer el seu destí. Però no em demanin que
entengui aquest tipus d’amor incondicional que
els va arrossegar fins a la mort. Avui aniré al
cementiri d’Utrecht. Sentiré un consol. Ara no és
el moment i seria un despropòsit, però li prometré
a en Theo que alguna vegada el duré a prop del
seu germà, perquè reposin junts, al cementiri
d’Auvers” (Camilo Sánchez, 2015: p.139).
El seu gest d’enterrar-los junts a Auvers-sur-

Oise ens ho diu tot sobre la gran sensibilitat
d’aquesta també gran dona que va dedicar la
seva existència a difondre l’obra i a mostrar la
intensa vida interior de Vincent Van Gogh.
Podem concloure que el treball de Johanna,
esposa i cunyada, restaurà la memòria d’en
Vincent i Theo Van Gogh. Ella, qui va provocar
les fiblades de la gelosia i enveja inconscient
de Vincent Van Gogh, ens el retorna amb tota la
magnificència que la seva obra mereix. Eterna
gratitud a Johanna.
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