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CRITICA CINEMA

Tot sigui pels papers...

I a història. París, avui. El jo-

I ve Yassine se'n va de casa

l¡al Marroc rumb a França
per estudiar arquitectura, però
per una nit de pillera es queda

sense el visat de residència, ai-
xí que busca una francesa o un

francès per casar-se i així dis-
posar dels papers legals.
Les formes, Els matrirnonis de
conveniència sempre han es-
tat a l'ordre del dia social. De

fet, el matri-
moni per amor
és un invent
recent. Ja ho
va deixar dit
el gran Marx,
Groucho,'El
matrimoni és la
principal cau-
sa de divorcis'.
Però anem per
feina.'iCásate
conmigo! Por
favor'('Épou-
se-moimon po-
te': casa't amb
mi, amic meu)
és una comèdia
pretesament
irònica i sarcàstica sobre l'ho-
mosexualitat, la immigració, la

família, el racisme, l'orgull na-
cional, l'amistat, els cànons es-

tètics, la burocràcia, etcète-
ra. El comediant francès d'ori-
gen marroquí Tarek Boudali
(1979) barreja tots aquests in-
gredients de rabiosa actualitat
mediàtica i es munta una pas-

sarel'la còmica per al seu ex-
clusiu lluÏment personal. A més
de dirigir i escriure el guió, Ta-

rek Boudali s'ho fa venir bé per '

demostrar i exhibir la seva vis
còmica i corporal, adequant,
com a protagonista absolut

que és, totes les situacions al

seu particular sentit de l'hu-
mor, Per tant, la comèdia fa fa-
llida. Perquè en sentit estricte,
no es pot parlar de comèdia,
és a dir, d'un gènere cinema-
togràfic que ridiculitza les li-
mitacions humanes, sinó d'in-
acabables gags verbals i visuals
sobre tot el que pretén defen-
sar: que volent despullar els
tòpics sexistes, homòfons, la

prepotència eu-
ropea, la bur(r)
ocràcia, la famí-
lia, els conver-
teix en acudits'recalcitrants,
del temps de
quan les'cas-
settes'de l'hu-
morista Arévalo
es venien a les
benzineres. És

el doble joc dels
equívocs se-
xuals. Tot aco-
blant les gracie-
tes de nen mal-
criat del Tarek
Boudali, una es-

forçada i professional colla
d'intèrprets (Philippe Lacheau,
Philippe Duquesne, Charlotte
Gabris) fan més suportable la
vetllada.
El fons. Qui té un amic té un
tresor, millor dos.
La imatge. Yassine 'sortint de
l'armari'entre el deliri dels
gais de la 'disco' gai.

La frase. 'Mi vida es una locu-
ra', lamenta Yassine. Sobretot
si et fas passar pel que no ets i

portes una doble vida.
La recomanació. Del tot reser-
vat per als amants de la 'ploma
i els drac-queen'.
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