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Dos perdedors ¡un destí 

La historia. D'Oregon a Ari
zona, avui. El ranger Jackson 
Brigs vol tornar al combat, 

pero un traumatisme psicologic 
li barra el pas, mentrestant, rep 
la missió de portar la gossa Lúlu a 
I'enterrament del seu ensinistra
dor en un viatge de dos mil quilo
metres que haura d'acabar amb 
el sacrifici de I'animal. .. 
Les formes. Les odissees són peri- -
lIoses i erratiques, farcides d'aven-
tures en un pro
blematic retorn 

- - ----

d'una manera amable, pero de
núncia al cap i la fi, I'impossible re
torn d'uns soldats ensinistrats per 
a la guerra i que, en reintegrar-se a 
la vida quotidiana, no saben, ni so
vint poden, fer-ho amb garanties 
d'exit psicologic. És la ressaca del 
guerrer; incapa~ d'oblidar consig
nes tan patriotiques com nihilistes. 
Sense arribar a la contundencia de 
films generics com "El cazador" 
(1978) de Michael Cimino, aquest 

viatge iniciatic a la 
normalitat rege

a ítaca, és a dir, 
a la llar impossi
ble. No obstant, 
sempre són fasci
nants. Passa, i de 
manera genero
sa, amb la pel·lí
cula d'avui, "Dog. 
Un viaje salvaje" 
(Dog), narració 
aventurera que 

'Dog. Un viaje 
salvaje' 

neradora que és 
"Dog" reconforta 
per la seva digna, 
lIuminosa i senzi
lIa humilitat na
rrativa. Conscient 
de les seves limi
tacions com a no
vell director que 
és, Chaning Tatum 
mou la camera 
sempre alservei 
del relat, mar
cant-se, en segons 
quines escenes, 
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JCAAlpicat . amb una simbolo

gia existencial que 
sintetitza I'aven-

gonista gairebé 
absolut. No ho és del tot perque 
cQmparteix protagonisme amb la 
gossa Lúlu, magnífic exemplar de 
Malinois belga, a qui esta dedicat 
'in memoriam' el film. Chaning 
Tatum (Alabama, 42 anys) treu ex
cel·lent partit redemptor a I'odis
sea canino-baronívola d'aquests 

- dos perdedors, desnonats de la vi
da activa, que són el traumatitzat 
soldat i la gossa ca~adora de tali
bans que s'ha tornat ferotge per
que no accepta la martellada final 
d'un sacrifici inhuma. Per tant, 
"Dog. Un viaje salvaje" denuncia 

tura viscuda per 
un home i una gossa que compar
teixen, finalment, un destí. 
El fons. L'ésser huma també pot 
ésser el millor amic del gos ogos
sao 
La imatge. Jackson portant a co
llibe una esgotada Lúlu enmig la 
desertica carretera. 
La frase. "No saben lo que se sufre 
para ser un héroe", deixa anar I'an
goixat Jackson. Malaurat el país 
que necessita herois. 
La recomanació. Ideal vetllada per 
a esperits aventurers donats a his
tories redemptores. 


