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Ellestampoc no són manques

I a història. Xicago, avui. Les

I tres vídues d'uns atraca-
bdors han de refer les se-
ves vides, atès que els marits
lei han deixadès a la gana i amb
deutes milionaris, aixíque de-
cideixen donar el cop que ells
van fallar.
Les formes. En plena ofensiva
feminista per terra, mar i aire,
el cinema ja fa uns quants dies
que en treu oportunitat i opor-
tunisme, Allò de
que la paritat
ben entesa co-
mença per una
mateixa. Ara
s'estrena'Viu-
das'('Widorvs',
vídues), adap-
tació de la te-
lesèrie britàni-
ca de L983 que
es va inven-
tar la guionis-
ta 'british'. Ly-
nda La Plante
per feminitzar
els atracaments
baronívols, A

mans del ci-
neasfä stevì McQueeh (fon-
dres, 1969), que res té'ã veu-
re amb el protagonista de 'La

gran evasión' i 'Los siete mag-
níficos', la telesèrie es conver-
teix en Un sòlid i ernfàtic thri-
ller amb ínfules de prodúcte fo-
ra sèrie. A més de visualitzar
l'empoderament femení, el film
s'obre a tractar subtemes com
la corrúpció municipal, el racis-
me subjacent en els prohoms
de la ciutat i la violènciâ de gè.
nere marital, D'aquí la rebus-
cada contundència visual i me-
lodramàtica que exhibeix'Viu-
das'. Tot plegat, serveix per al

lluïment psicofísic d'unes vídues
que van de negre i que no són,
tampoc, manques. Per tant, el

trist de tot sigui dit el paper
masculí del relat, que ve a ser
la guarnició del plat feminista.
Colirt Farrell, Liam Neeson i Ro-

bert Duvall conformen la vete-
rana guàrdia de corps per aco-
blar les proeses de les mestres-
ses. Com en qualsevol pel'lícula

masculina d'atracaments, el mi-

ho trobem en la

idea, la prepãra-
ció i la logística
d.el cop. Segons
que avança, el
thriller va per-
dent pistona-
dã. Aleshores,
el guió presenta
rnés forats que
un gruyère. Clar
que havent pas-

sat dues hore-
tes des del co-
mençament,
shgraeix que el

cop acabi ràpid,
També qu.e la

molt múrria Viola Davis sigui ca-
paç d'esbossar un tímid somriu-
re. Eureka!

El fons. Qui somriu l'últim,
somriu millor. Sobretot si ha fet
calaix.
La imatge. Les tres vídues, una

negra, altra blanca, l'altra mes-
tissa, més la cangur afro-ros-
sa afegida, tot suant a la sauna.

La frase. rNadie creerá que no
tenemos huevos', que etziba la

Davis, Potser més que ous, ova-
ris, no?

La recomanació. Col.leccionis-
tes de thrillers a l'ús, però amb
un fort sabor feminista.
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