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Llun a de fel

L a història : Illes de Hawai. Cliff i Cydney se'n van de lluna
de mel a les Hawai, ell és guionista de cinema i ella està

penjada d'ell, de camí a les platges de Kauai s'assabenten
que una parella d'assassins opera pels voltants, topen amb
Nick i Gina, simpàtics però alhora un pèl sospitosos...

La pel·lícula : Sir Alfred Hitchcock demanava als seus in-
condicionals que no expliquessin als amics el final de la pel-
lícula. I és que en un film que va de suspens, res resulta més
matador que saber com acaba. ¿Qui seguiria les proeses
del Barça guardiola si avui sabés que guanyava les cinc co-
pes davant el Madrit?... Escapada perfecta és un thriller va-
cacional que juga amb l'espectador com el gat amb la rata.
Per tant, maleïda la gràcia saber qui (o quins i quines) és l'as-
sassí. David Twohy
(Los Angeles, 1955)
és un gat vell a l'ho-
ra de sembrar el ca-
mí de pistes falses,
les "red herrings"
o arengades ver-
melles, que mante-
nen distret el perso-
nal durant gran part
de la pel·lícula. Es-
capada perfecta és
plusquamperfec-
ta en aquest sentit.
Les aventures de la
parella protagonista, Steve Zahn i Milla Jovovich, presump-
tes víctimes propícies dels psicòpates del film, són l'esquer
d'un guió més rocambolesc que, posem per cas, El sexto
sentido. Tot fent senderisme per la jungla, les parelles tenen
temps per parlar de cinema (els dos mascles de la història
han estudiat com escriure guions i les seves trampes narra-
tives) perfilant un pervers joc de miralls que, finalment, qua-
dra en un cercle perfecte de peripècies dramàtiques. David
Twohy és un cineasta senzill, donat a tibar les costures del
gènere criminal i la fantaciència. Només cal recordar Pitch
Black i Las crónicas de Riddick, trapelles exemples de com
donar el tomb als tòpics i, com qui no vol la cosa, enxampar
de quatre grapes l'atenció cada cop més escèptica d'un pú-
blic avisat i fart de tot.

La imatge : Cliff i Nick sols a la cova marina, instants abans
d'un enfrontament desconcertant.

La frase : "Sempre em sorprèn com parla de si mateixa la
gent quan està de vacances", admet Gina davant la xerraire
Cydney. Per això els metges recepten les vacances més que
POmeprazol? Millor que anar a cal psiquiatre.

La recomanació : Addictes als thrillers exòtics, decidits a
deixar-se entabanar com en qualsevol campanya política.
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