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Tot solcontra tots

I a història. Washington D.C.

I avui. El guardaespatlles presi-

kencial Mike Banning es veu
entrampat en una conxorxa que
l'acusa de voler assassinar el pre-
sident Trumbull dels USA víctima
d'un atemptat, però Banning pas-

sa a l'acció per desemmascarar els

culpables...

Les formes. Després de 'Objetivo:

la Casa Blanca' (2013) i 'Objetivo:
Londres' (201-3) s'estrena la nova
entrega que ve a

tancar la trilogia
de política-fic-
ció iacció per
un turbo: 'Obje-
tivo:Washington
D,C.'(Angel Has

Fallen', Àngel ha

caigut). Ve a ser
els mateixos gos-

sos amb collars
diferents. Men-
tresta nt, ha n
canviat els di-
rectors, que ara

és l'artesanal Ric

Rorñan Waugh
(Los Àngeles, 51-

anys), actor esde-
vingut realitzador amb ganes de

- passar desapercebut, és a dir, al

servei de l'allau d'acció d'accions
que pretén ser aquest 'blockbus-
ter' amb fibra de thriller triler. Es

manti com-no, Gerard Butler en-
carnant un Mike Banning cepat,
esgotat i adipós, gripat fins les.ce-

lles d'anfetamines per un tub. Val

a dir que Butler és també el pro-
ductor executiu del nou (sic) ca-
pítol de la sèrie amb idèntic ob-
jectiu: matar elte.mps a base de
(voler) matar uns indestructibles

presidents USA. Com sempretam-
b4 les aventures de l'esforçat es-

cut humà que és eltumefacte Mi-
ke Banning tenen un fort i patriar-

cal sabor familiar, descobrint-nos
el progenitor del protagonista,
un súper iaio-flauta ex-marine al

Vietnam, capaç de cairegar-se ell

solet tota una brigada d'agents
d'elit. La sorpresa esclata en l'ac-
tor que reviscola l'antigalla: ni més
ni menys que elvenerable Nick

Nolte jugant a au-

toparodiar-se fins
el deliri matusalè-

mic. Així, 'Objeti-
vo: Washington
D,C.1 remunta el
vol ev'rtant el so-
por de l^àvorri-
ment programa[.

Com queda apun-

tat; Ric Roman
Waugh s'aplica a

fer que lhcció físi-
ca es mantingui a

bon nivell adrena-
línic i superi les ta-
quicàrdies rítmi-
ques, Afegint-se a

la vetllada conspi-
radora, s'agraeix la presència del
solvent Danny Huston en un do-
lent entranyable ijoîosament cí-
nic.

El fons. Ves en compte amb els
vells amics.

La imatge. [atac en picat d'un in-
gent esquadrilla de drons caiguts
delcel.
La frase. 'Somos leones', etziba el

trempat Danny Huston. O ets lleó
o corder.

La recomanació. Per a col.leccio-
nistes de 'Objetivos' ifans'del Ge-
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