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Un gos de pel·lícula
U n gos de pel·líc ula va s er el c onte guardonat amb el XXI P remi
C armes ina. É s una típic a i tòpic a his toria explic ada des del punt de vis ta
del gos de la c as a. U n nen malalt de leuc èmia, una nena de c olor
adoptada, un teles c opi i una c as a on s upos adament temps enrere hi va
viure una bruixa i on ara es detec ten moviments que s emblen mis terios os
i que exc iten la c urios itat dels dos amic s . Tot això explic at en un
llenguatge planer i c ol·loquial, molt pla, i amanit amb unes il·lus trac ions
amb una gamma de gris os que s ón d’es tètic a moderna però que res ulten
molt fredes . A l lec tor li c os ta de c reure tot: la vis ió de la realitat amb els
ulls del gos , la malaltia del nen, la c ura de la mare per tal que es tigui
allunyat de pos s ibles c ontagis , la «por» que fa la c as a i el final, tan
previs ible c om poc c reïble. E n c onjunt, una his tòria que no aporta gaire
c os a ni en l’argument ni en l’es til ni en la pres entac ió.
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