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SINOPSI   
Una dona és trobada assassinada a l'estepa de Mongòlia. Durant una nit, un policia jove i inexpert ha de custodiar l'escena 
del crim. Atès que desconeix els perills del lloc, li envien una pastora local per protegir-lo a ell i el cadàver. Es tracta d'una 
dona resoluda, d'uns trenta i tants anys, que sap com manejar un rifle i espantar els llops. Ella s'encarrega d'encendre 

una foguera per combatre el fred. L'alcohol també ajuda a aquest propòsit, així com la proximitat dels cossos que la dona 
propicia. (FilmAffinity) 
 

CRÍTICA 

‘Thriller’, drama, comèdia i romanç a l'estepa de Mongòlia 
 

Enmig de la nit apareix el cadàver d'una dona nua tirat al mig del no-res, un jove policia ha de romandre de guàrdia 
custodiant el cos mentre una pastora de la zona l’acompanya amb un rifle per protegir-lo dels llops que ronden pels 

voltants. Entre tots dos hi haurà tensió sexual. Una lectura superficial de la sinopsi d’El huevo del dinosaurio (Öndög) 
podria fer-nos pensar que som davant d'un thriller policíac adaptant una novel·la negra nòrdica o nord-americà. Però no 
és el cas. 
 

El lloc en qüestió és l'estepa mongola i el director encarregat de portar a terme la proposta cinematogràfica és el xinès 
Wang Quan'an, autor de la cèlebre La boda de Tuya (Ós d'Or a Berlín el 2006), un habitual del certamen berlinès però el 

seu cinema és francament difícil de veure als circuits comercials, intentin veure una pel·lícula seva en alguna plataforma 
digital o comprar-la en DVD (excepte l'esmentada) i veuran de què els parlo. 
 

Wang Quan'an parteix d'aquesta premissa de thriller per filmar una pel·lícula sense gènere o amb molts gèneres alhora. 
Amb un plantejament formal bastant radical, durant el primer terç de pel·lícula, el director xinès decideix col·locar la càmera 
lluny (molt lluny) del que està succeint, la major part del que passa està explicat amb plans generals que subratllen 

l'amplitud i aridesa del paisatge i ens distancien d'uns personatges als quals trigarem molt a veure’ls les cares. 
 

Aquest primer acte és precisament el que més pesa en l'espectador i el que corre el risc de deixar-nos fora de la història, 
cal posar intenció per implicar-te en alguna cosa que està passant a molts metres del que el pla et mostra i que està narrat 
amb ritme lent, to contemplatiu i, com s'ha dit, un dispositiu narratiu bastant radical que únicament es permet la llicència 
de jugar en un parell d'ocasions amb una qüestionable ambivalència entre la música diegètica que surt del telèfon mòbil 

del policia i la no diegètica que, a manera de banda sonora convencional, suplanta la cançó (el "Love Me Tender" d'Elvis 
Presley) que el policia està escoltant. Imagino que el director devia tenir alguna bona raó d'estil per fer-ho o senzillament 
ho va fer perquè li va venir de gust, però com a espectador m'ha resultat una mica desconcertant. 
 

El primer acte es tanca amb l'únic (o un dels pocs) primers plans que veurem durant el metratge; en el rostre del jove 

policia tornant a la comissaria, després de la nit passada al ras, es dibuixen els estigmes d'una nit iniciàtica. A partir d'aquí, 
Wang Quan'an recondueix la configuració dels plans i seqüències cap a formes més convencionals i s'endinsa en un 
segon acte en què la pastora (Dulamjav Enkhtaivan) assumeix el protagonisme reivindicant-se com una dona emancipada 
i autosuficient que es resisteix a "necessitar" un home malgrat aquest medi inhòspit. És a dir, un leit motiv argumental molt 
habitual en el cinema occidental d'aquests últims anys però que adquireix singularitat precisament per les peculiaritats del 

medi físic on es desenvolupa la seva vida. 
 

El to de comèdia dramàtica impregna tot aquest segon acte en què Wang Quan'an aborda temes com la maternitat, la 
interacció amb la natura i el xoc generacional esbossat en el contrast entre els vells policies a punt de jubilar-se i les noves 
promocions en les quals fins i tot hi ha una dona. 
 

El huevo del dinosaurio conclou amb un acte final en què l’aspecte argumental té molt més pes que el contemplatiu i al 

qual Wang Quan'an confereix un agraït major ritme per completar una pel·lícula de notable factura estètica i amb més 
calat emocional del que el seu parsimoniós començament feia presagiar. 
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