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a història. Colònia, Ale-
manya, ara, Casey, hàbil
conductor dedicat a ne-

gocis tèrhols, deixa la mala vi-
da per amor a Juliette, però
quan ella necessita un costós
tractament mèdic per a la se-
va insuf iciència renal, Casey
assalta un perillós senyor de
la droga.
Les formes. Els thrillers de
persecucions automobilísti-
ques a tota
merda þer ciu-
tats iautopis-
tes que, a di-
ferència dels
taxis, mai no
fan vaga, mo-
len. Amb dos
anys de retard,
arriba derra-
pant'Persecu-
ción sin límite'
('Collite'; Xo-'
car) que es li-
mita a seguir
les conven-
cions del gè-
nere. L'ex-nen
prodigi Eran
Creevy (Londres, 1976) ha es-
crit i dirigit aquest 'love story'
sobre rodes a bord de Ja-
guars última generació. Cree-
vy se'ns posa romàntic jugant
al Romeu i Julieta amb els fo-
togènics intèrprets britànics
Nicholas Hoult i Felicity Jones
posant cara de corder i ove-
lla degollats, sobretot el Ni-
cholas Hoult que es vol reivin-
dicar com actor malgrat ser
la Bèstia de X-Men, així com
la Felicity Jones, súper felina
Gata Negra a Spider-Man. Ells

dos són els bons de la pel.lí-
cula. Els dolents, dos dolen-
tíssims, tenen'careto' dels
Ben Kingsley i Anthony Hop-

kins, aquells insignes Gand-
hi i Hannibal Lecter de faus-
ta memòria. Aquí i ara es de-
diquen a espantar les pobres
criatures. Què dura i punyete-
ra és la vida dels comediants!
A tot això, uns i altres pro-
curen no pi'endre mal entre
tants autos de xoc que s'esta-
vellen amb puntual eficiència
britànica. A destacar, faltaria
plus, l'i¡npactant, taquicàrdic

muntatge de
Chris Gill, so-
bredimensio-
nat per la dis-
coquetequera
banda sonora
d'llan Eshkeri.
Què més? Sí. Si

abans he blas-
mat contra la
dura i punyete-
ra vÌda dels co-
mediants, cquè
dir de la,dels
soferts i vitu-
perats crítics o
cronistes cine-
matogràfics?
Un gremi tan

dividit i sobrat, que no sap ni
declinar el verb compost 'Fer
vaga'.
El fons. Per l'amor es guanya
la vida, tant com es perd.
La imatge. Ben Kingsley i An-
thony Hopkins asseguts al vol-
tant d'una ben proveïda tau-
la, disposats a devorar-se en-
tre ells. La frase;'Todo lo.que
pasa ya ha ocurrido', sosté Ca-
sey. Definitòria frase que fa
justícia a aquest thriller més
que sabut i vist.
La recomanació. Aficionats
als'killers-cars', així com a

fans de la parelleta protago-
nista, inostàlgics dels Ben
Kingsley-Anthony H opkins.
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