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Opinió

Ha arribat el 4t lliurament de 
Fast & Furius.

Noves  aventures,  nous  models  i  moltes 
experiències per viure.

The Fast and The Furious, és una pel·lícula d'acció 
que en el seu primer lliurament va causar sensació 
en  presentar,  amb  certa  solidesa  i  atractiu,  la 
fantasia  de  les  curses  de  cotxes  urbanes 
desenfrenades,  amb  la  presència  de  noies 
exuberants  per  introduir  la  nota  eròtica.  Es  va 
considerar un film superior als de  l'efímera moda 
d'acció macarra.

El quart lliurament, Fast & Furious: encara és més 
ràpid.  Tot  gràcies  a  un  guió  que,  sense  ser  cap 
meravella, ens presenta alguna cosa llunyanament 
semblant a una trama i a seguir-la.                      

La  combinació  entre  Paul  Walker  i  Vin  Dièsel 
(ambdós  de  tornada  a  la  saga)  fa  sorgir  els 
personatges  ja  coneguts amb el  seu carisma i  fa 
que l'acció, malgrat certes llicències temàtiques i 
estètiques per a  acontentar  els  seguidors,  resulti 
efectiva.

El film presenta algunes persecucions simplement 
excel·lents,  nues  d'artificis  digitals  però 
excel·lents. Sense anar més lluny, només cal fixar-
se  en  les  dues  seqüències  que  serveixen  de 
presentació  dels  protagonistes  masculins  de  la 
cinta, una persecució a peu per les teulades de Los 
Àngeles.

Unes altres escenes semblen més destinades  deixar 
anar  la  vena  més  macarra i  oferir  una  veritable 
emoció. El fim a l'inici vol tractar de presentar una 
trama  criminal  erràtica  presentant  amb  un 
assassinat,  després  aconsegueix  trobar  el  ritme 
adient per oferir dues hores d' entreteniment.

El  retrobament  dels  dos  protagonistes  i  la  seva 
infiltració a la xarxa d'un narcotraficant resulta una 
troballa més dins les pretensions del film.  L' acció 
és  l'element  que  tracta  de  dignificar  els 
personatges i de presentar alguna relativa sorpresa 
durant el seu desenvolupament. 

L'ús d'un vocabulari  provocador i  propi  de l'argot 

dels  joves,  ple  d'estereotips...  contribueix que la 
cinta  Justin  Lin  passi  com  a  un  digne  thriller 
policíac  tebeístic  i  arribi  al  gust  de  la  nova 
audiència adolescent. 

L'actuació de  Michelle Rodríguez seria una de les 
notes negatives,  també el fet  que la  trama, que 
presumeix de mostrar un món agressiu i subterrani, 
presenta  un  erotisme,  una  violència  i  un  perill 
sotmès a les necessitats comercials i sense arribar 
mai a aportar una veritable tensió i suspens.


