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La vida tranquil·la i relaxada del Buck, un gos domèstic
que ha nascut en una casa benestant, canvia radicalment d’un dia
per l’altre quan uns buscadors d’or sense escrúpols el segresten
de la casa del jutge Miller a Califòrnia i se l’emporten a les terres
inhòspites i glaçades de l’Àrtic. El negoci de l’or exigeix gossos forts
i intel·ligents com ell, capaços d’arrossegar els trineus. Comencen
així una colla de dramàtiques aventures i, poc a poc, el Buck sentirà
néixer en ell l’instint que el crida cap al bosc, cap als llops, cap als
seus germans salvatges.
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Jack London ens va ensenyar una terra inhòspita i
llunyana amb les paraules precises, amb imatges i
personatges inoblidables.
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Jack London (San Francisco, 1876 – Glen Ellen,
1916) es va haver de posar a treballar de molt
jove: va fer de mariner, de portador i de buscador
d’or a Alaska, entre moltes altres coses. Es va
dedicar tota la vida a fugir de la misèria moral
i econòmica en la qual havia transcorregut la
seva infantesa. Després de col·laborar a diversos
diaris i revistes, va publicar El fill del llop (1900)
i El creuer del Dazzler (1902) i, al cap d’un any, La crida del bosc,
considerada la seva obra mestra i basada en les seves experiències
com a buscador d’or al Canadà. El llop de mar (1904), Ullal blanc
(1906), El taló de ferro (1907) i Martin Eden (1909) són altres
novel·les de Jack London que han estat un referent literari per a
milions de joves d’arreu del món.
Si haguéssim d’esmentar
una sola cosa que fa aquest
llibre mereixedor de fer-se
popular és l’esplèndida
forma en què satisfà l’amor
per la lluita animal, en aparença inherent en tot ésser
humà.
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Desproveït de tota grandiloqüència... L’evolució i les
proeses d’un heroi com el
Buck conformen una poderosa història.
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