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La literatura dramàtica universal té 
l’amor com un dels seus temes estre-

lla. El cinema més mercantilista n’ha fet 
i desfet comèdies romàntiques o drames 
embafadors de tota mena. L’amor lúdic, 
lúbric o lúcid sempre té requesta. Per 
mancança o per excés. Observat amb mi-
rada còmica, admet les perspectives i les 
combinacions més extravagants. És, sòlid, 
líquid o gasós, un trumfo gairebé segur. 

En Quan l’amor és un joc, amb autoria 
i direcció de Miquel Murga (Versus), el 
tema de l’amor és abordat des dels pa-

ràmetres cinematogràfics de la comèdia 
romàntica ad usum. Dos amics, un de 
divorciat i l’altre en crisi matrimonial, 
es retroben a Rio de Janeiro per gaudir 
d’unes vacances exòtiques. La magnífica 
relació entre tots dos és alterada quan la 
jove filla d’un d’ells s’enamora apassio-
nadament de l’altre. Un veí brasiler, afec-
cionat a la sexologia natural, completa la 
nòmina de personatges.

La succesió d’embolics i equívocs 
condueix a situacions previsiblement 
grotesques, ben amanides de sal i de 

pebre. Les peripècies d’un pare babau, 
assedegat de sexe (Pere Anglas), un 
amic immadur que es deixa regalar les 
orelles (Edu Gibert) i una jove incons-
tant amb ganes de gresca (Claudia 
Longarte) s’amenitzen amb música de 
samba i al·lusions a la voracitat sexual de 
les brasileres. Per sort, els intèrprets hi 
posen tant d’entusiasme que fan bona la 
comèdia. 

 Inspirada −de vegades massa i tot− 
en Blame it on Rio (1984), Quan l’amor 
és un joc no passarà a la història de 
les millors obres de la comediografia 
indígena. Ni per la genialitat, ni tampoc 
per l’ambició. És massa plana i lineal. 
Té l’interès de plantejar agradosament 
temes −tan insòlits− com l’amistat, la 
crisi del matrimoni o els flirts amorosos 
intergeneracionals. Però no va més enllà 
dels llocs comuns. Es queda en l’anecdo-
tari i en l’humor blanc. Que passi a Rio 
de Janeiro esdevé, tret de la samba i el 
film de Stanley Donen, mer exotisme. 

El teatre català deu necessitar també 
aquesta mena de comèdies trivials, que 
ratllen allò políticament correcte, aptes 
per als espectadors magnànims. Així 
i tot, resulten idònies per esplaiar-se, 
sense riscos, una tarda xafogosa de diu-
menge de final d’estiu. Atreuen, a més, 
un públic jove i no tan jove que, ni que 
sigui durant una estona, deixa d’estar 
connectat al mòbil.

Breus

■  ‘Kilòmetres’: Samper 
i Yanes a la Sala Beckett
Des del proper dia 29 de setem-
bre i fins al 16 d’octubre, la Sala 
Beckett de Barcelona acull el 
muntatge Kilòmetres, un espec-
tacle dirigit per Marilia Samper 
sobre una idea compartida amb 
Meritxell Yanes, que hi fa d’única 
actriu. L’obra conta la història 

d’una família 
i el seu parti-
cular viatge 
pel temps 
i pel món. 
Una història 
relatada amb 

tocs d’humor i tendresa que ens 
enfronta a una història que podria 
ser també la dels espectadors.

■  ‘Les males persones’ 
en El Maldà
Fins al 29 de setembre, Sala Mal-
dà representa Les males perso-
nes, una versió lliure d’Els bandits 
de F. Schiller a càrrec de Carles 
Mallol, qui també s’encarrega de 
la direcció. Aquest muntatge de 
la companyia Parking Shakes-
peare compta amb intèrprets 

com Òscar Bosch, Ester Cort, 
Pau Ferran, José Pedro García 
Balada, Pep Garcia-Pascual, 
Carles Gilabert i Santi Monreal. 
L’obra de Schiller dibuixa un món 
de persones revoltades davant un 
món que els tanca les portes. En 
la versió de la companyia catala-
na, els personatges sobretot es 
revolucionen contra ells mateixos.
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Amor lúdic

be
r

n
at

 c
as

er
o


	1684ELTEMPS_78_79

