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Filòsofs
amb pistola

nen enormes possibilitats dramà-
tiques. L’encerta. L’acció trans-
corre en un lavabo públic d’una
estació de tren. Un espai per a un
gran inici, i després una trampa
incongruent. És una inesperada
masmorra urbana per a un tertu-
lià televisiu sotmès a les vexaci-
ons d’un parell de pinxos profes-
sionals. Casanovas juga amb la
tensió generada pels personat-
ges, una més evident, una altra
més soterrada. Sorteja el que se-
ria previsible amb una lectura
proletària –cansament, desencís,
rutina– de l’ofici de torturar. Ad-
ministra el desconcert, l’amena-
ça d’una mà invisible que contro-
li la situació. Tot serveix per re-
conduir comportaments que
trenquen l’statu quo. I gestiona
molt bé la violència física i explí-
cita, i la projectada al futur.

Ferran Utzet, director de l’es-
tupenda La presa, estrenada a
can Broggi, aconsegueix molt bo-
nes interpretacions de Norbert
Martínez (la víctima), Ramon Vi-
la (el botxí més gran) i, sobretot,
de Jordi Rico (el botxí jove), un
autèntic perill humà ple de brutí-
cia psíquica.e

Dos botxins, una víctima i el lavabo d’una estació de tren. ROSER BLANCH
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Hi ha un subgènere dra-
màtic centrat en els
pinxos filòsofs. És pos-
sible que Harold Pin-
ter l’inaugurés el 1957

amb El muntacàrregues. També
Martin McDonagh els ha donat veu
en guions com Perduts a Bruges, ins-
pirat en el text de Pinter, encara que
en tingui prou ell solet per conjugar
amb èxit dubtes existencials, raons
ambigües, humor i violència freda,
en obres com El tinent d’Inishmore
i L’home dels coixins. Però ha estat
Quentin Tarantino el que més ha fet
per la parella d’escèptics discursius
(l’experimentat i el principiant) amb
pistola automàtica.

Jordi Casanovas recupera ara el
seu primer text, Les millors ocasions
(2002), i ens descobreix que ell tam-
bé creu que aquests personatges te-
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El Museu Van Gogh tanca per obres
ARA

BARCELONA. El Museu Van Gogh
d’Asmterdam ha tancat per refor-
mes i a partir del dia 29 i fins que no
acabin les obres mostrarà una selec-
ció de 75 pintures, obres sobre pa-
per i cartes de l’autor d’ El Dr. Ga-
chet a la sucursal de l’Hermitage de
la ciutat holandesa. La selecció que
s’hi traslladarà inclou “els quadres
més coneguts de Van Gogh, els més
estimats pel públic”, ha dit Ingrid
Looijmans, portaveu del museu.
L’obertura del museu de l’autor d’El
camp de blat està prevista per a l’1 de
maig del 2013.

Les obres que s’han de fer al mu-
seu Van Gogh no són de gaire enver-
gadura. Són de caràcter tècnic i se
centraran a aconseguir que la pina-

coteca compleixi les normatives
de seguretat. La intervenció re-
quereix la retirada de la col·lecció
permanent de les sales perquè,
aprofitant les obres, també es re-
novarà la instal·lació climàtica
que manté les pintures a la tem-
peratura adequada.

La selecció de les obres que es
podran veure a l’Hermitage, on
coincidiran amb una exposició
sobre l’impressionisme, s’ha fet
a partir dels temes que més mo-
tivaven Van Gogh. “De vegades
aprofundia en els aspectes tèc-
nics del seu ofici, per exemple
per jugar amb els efectes de co-
lor, i altres vegades s’obsessiona-
va amb motius florals o amb pai-
satges”, ha fet públic el museu en
un comunicat.e


