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Les maniobres de I'amor

CRITICA CINEMA

I a història. París, 1809-1812.
I El seductor caoità de cava-

Lller¡a Neuville està promès a

Pauline, però dies abans de por-

tar-la a l'altar, el deure militar el

crida a files, cosa que Elisabeth,

la germana, no s'ho creu.

Les formes. La comèdia francesa

ha estat, és, un gènere dramàt'e
que parla de l'amor i la seva ale-
gre inconstància. Si haguéssim

de buscar el fèrtil engendradoL

Pierre de Mari-
vaux seria el pa-

re de la criatu-
ra, allà pel se-
gle XVlll. A dia
d'avui, Marivaux
és ben present
en joguines tan
'tres jolie' .i tan
vodevilesques
com ara 'Un se-

ductor a la fran-
cesa' ('Le retour
de héros', el re-
torn de l'heroi)
on en clau iròni-
ca, la joguina po-

sa en joc un äm-
pli i variat venta-
ll de recursos còmics en do re mi

fa sol amb aires Segle XIX al ritme
Segle XXl. És a dir, talla XXL. Amb

el guió i la direcció de Laurent Ti-

rard (París, 1967), les sapastres
peripècies del capità Neuville,
les candideses figafloresques de
Pauline i les trampes epistolars
d'una temible Elisabeth, la vetlla-

da fa diana en la seva frívola vo-

luntat d'avisar-te que no convé
prendre's l'Amor en majúscules,

En minúscules, i vas què et ma-

tes. Són les maniobres de l'amol

o els jocs de l'amor i l'atzar, que

matisaria l'astut Marivaux. Per la

seva banda, Laurent Tirard tira
del recurs 'Cyrano de Bergerac',

fent que la retòrica amorosa su-

planti la vergonyant vacuitat del

seductor. Aquest Casanova amb

uniforme militar d'opereta, és

un més que cepat Jean Dujar-
din en un jardíversallesc que ell

treþitja amb rialleta estulta des-

sota'un bigoti desplomat. No té
reS. a fer enfron-
tanfse a la Mèla-
nie Laurent, ac-
triu de molt ge-

ni i millor figura,
que se l'endra-
pa amb unes po-
ques mirades a

cua d'ull. Ells dos,

més una inn-o-
cent Noémi Mer-
lant sucre candi,
i, esclar, la mag-

nificència d'una
posada en pas-
tís a'lo 'Chantilly',

ensucren una in-
cruenta guerra
de sexes.

El fons. Compte amb la imatge
fascinant i les paraules seduc-
tores.
La imatge. El capità Neuville as-

sajant exercicis ridículs amb la

pistola per demorar el duel.

La frase. 'Me cuesta la idea de
que usted sea tân cobarde', que

etziba l'Elisabeth al capità. Algú

li ho podria dir al pròfug de Wa-

terloo.
La recomanació. Esplèndid bere-

nar, 1en battant', per tal d'assa-

borir encenalls amorosos.
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