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JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest treball naix del conflent de dos rius diferents que, tanmateix, surten de la 

mateixa deu. En primer lloc, hi ha aquella fal·lera personal cap a les bèsties, ja siguin 

salvatges o adondades.  També cap a tot allò relacionat amb l‘estil de vida rural. Així 

doncs, ja tenia un primer indici de cap on podia fer anar el treball. A més a més, 

emperò, també és cert que la literatura que parla d‘animals i, sobretot, els estudis que 

investiguen l‘animalitat i com nosaltres, els humans, ens hi relacionam tendeixen a ser 

fets de ciutat estant i de punts de vista vegans, que volen trencar amb el sistema de 

gestiñ territorial simbiòtic entre humans, bèsties i la resta d‘éssers vius. Els denominats 

Estudis Animals (Animal Studies) han servit també com a justificant a diversos assalts a 

granges. El darrer cas proper va ser, justament, a Gurb, Osona, en una granja de conills. 

El resultat va ser que moltes conilles van perdre la llet, hi van haver noranta-set conills 

morts i en van ―alliberar‖ tretze.  Això, en efecte, no són els Estudis Animals, però s‘hi 

encaminen. 

 

Tot això fa que usem els Estudis Animals amb unes certes prevencions i cauteles. D‘una 

banda, són una eina discursiva que ens permet de repensar la condició humana mentre 

ens desfem de l‘antropocentrisme, i això ens és útil. Però d‘altra banda, paradoxalment, 

ens poden menar cap a unes pràctiques ben contràries: el no viure connectats amb el 

nostre entorn animal. És clar que viure connectats amb l‘entorn també vol dir aprendre 

de parlar i d‘acceptar la mort com a un element més de la vida. És a dir, com a dos pols 

de la roda que no s‘atura jamai de rodar. A més a més, cal provar d‘entendre els altres 

animals Així doncs, em penso que fretura prou una reinterpretació a partir d‘uns casos 

literaris pràctics d‘uns estudis que cada dia s‘assolen a més universitats de pertot del 

món.  La meua tesi, doncs, és que existeix una manera de desenfocar-nos com a espècie 

i tenir en compte la resta de bèsties sense haver de trencar la cadena alimentària ni haver 

de mirar els animals amb condescendència, de lluny estant. En aquest TFG, per tant, 

pretenc, per un costat explorar el sentit que cobra l‘animalitat en algunes obres de la 

literatura catalana contemporània. I per l‘altre costat, voldria abordar aquesta animalitat 
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bo i fent-me enfora dels discursos que consideren que ―parlar bé‖ dels animals significa 

idealitzar la manera com ens hi relacionam, eludint-ne la mort i el sacrifici. 

 

Per tots aquests motius suara exposats vaig pensar que fora bo de limitar els casos 

d‘estudi a autors l‘obra dels quals giravoltés en l‘animalitat i els animals, que en fos 

gairebé el pal de paller. D‘altra banda, vaig optar per tractar autors actuals, estrictament 

contemporanis, perquè allò que veia més interessant era escodrinyar l‘animalitat en els 

nostres temps. És a dir, no volia tractar-la com una romanalla del passat ni com a indici 

de cultures agrícoles o ramaderes extintes, o de paratges naturals inaccessibles, com 

hom fa sovint quan parla de les bèsties no humanes. A més a més, no volia recloure‘m o 

bé en la poesia o bé en la novel·la, sinó que era més interessant de fer un anàlisi de totes 

dues coses. I fins i tot fer-ne una anàlisi interdisciplinar, si n‘era el cas.  Finalment, calia 

fer un corpus no gaire extens, per tal de poder furgar més fondo a cada obra. Vam 

decidir que fer un parell d‘autors era una bona opció, car permet de traçar una lectura de 

gairebé tota llur obra completa (en el cas d‘autors joves com els que cercàvem) i, a la 

vegada, permet de veure les semblances i les diferències entre tots dos.  Els dos autors, 

per anar bé, calia que compartissen generació (fossen nascuts fa o no fa el mateix any) i 

també lloc de procedència. D‘aquesta manera partíem d‘una mateixa base a l‘hora 

d‘analitzar-los. Com que en la literatura catalana d‘autors que tinguin totes aqueixes 

característiques (interès pels animals, producció no gaire extensa, coincidència 

generacional i territorial)tampoc no n‘hi ha pas per a triar i remenar, vam fer anar 

l‘aigua cap al nostre molí: els dos autors triats foren Jaume Coll Mariné i Irene Solà.  

 

Jaume Coll Mariné (Muntanyola, 1989) és poeta, baixista i llicenciat en Filosofia i ha 

publicat Quanta aigua clara als ulls de la veïna (2014) i Un arbre molt alt (2018), 

guanyador del Premi Ausiàs March de Gandia. N‘hem analitzat tots dos llibres. Irene 

Solà (Malla, 1990) és novel·lista, poeta i artista plàstica.  De poesia, ha publicat el llibre 

Bèstia (2012), guanyador del premi Amadeu Oller. De narrativa, ha publicat Els dics 

(2018), amb el premi Documenta, i Canto jo i la muntanya balla (2019), novel·la 

multipremiada amb el Premi Anagrama de novel·la en català, premi Punt de Llibre de 

Núvol, Millor Novel·la de l‘Any d‘Òmnium, Premi Cálamo i Premi de Literatura de la 

Uniñ Europea. A més a més d‘haver estat traduïda ja al basc, el castellà i l‘italià. D‘altra 
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banda, ha fet diverses exposicions. La darrera enguany a Barcelona, intitulada Hi ha una 

història d’una dona que.  

 

Quant al marc teòric, vaig pensar que com més extens i variat fos més suc en trauríem, 

de l‘anàlisi de les dues obres. Això és, vaig decidir d‘agafar els estudis animals en la 

seua dimensió multidisciplinar. Vaig pensar que era important de no renunciar a res del 

que la Wesleyan University diu quan defineix el grau d‘estudis animals: “humanities, 

social sciences, and sciences to investigate past and present relations between human 

and non-human animals, the representation of those relations, their ethical implications 

and their social, political, and ecological effects in and on the world.” (2020).  En 

conseqüència, havíem de bastir l’anàlisi literària de punts de vista filosòfics, 

antropològics, biològics, psicològics, etc.  

 

Finalment, l‘estructura del treball és molt senzilla. En primer lloc, a tall d‘introducciñ hi 

ha una breu presentació del marc teòric en el qual ens hem situat. Seguidament, 

analitzam les obres d‘Irene Solà (poesia i novel·la) i de Jaume Coll Mariné (poesia). 

Finalment, venen les conclusions que n‘hem extretes. 
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MARC TEÒRIC 

 

Per a la confecciñ d‘aquest treball, com ja hem esmentat suara, hem fet servir el marc 

dels Animal Studies. Aquests estudis, que són eixint de nàixer,  abracen disciplines a 

manta. A tall d‘exemple, inclouen la filosofia, els estudis literaris, la història de l‘art, la 

geografia, la biologia, els estudis cinematogràfics, la psicologia o la sociologia, entre 

d‘altres. Els Animal Studies són només un amorriador on totes aquestes disciplines es 

peixen les unes a les altres. Un treball elaborat del punt vista d‘aquests estudis, doncs,  a 

desgrat que s‘emmarqui en una determinada disciplina, pouarà sempre de diverses 

disciplines. Consegüentment, i ens repetim, no hem pas pogut –ni volgut— limitar-nos a 

estudiar els dos autors a través de teories d‘estudis literaris, que és el que els semblaria 

tocar.  

 

Hem cercat teories de diverses disciplines i les hem maurades per a provar d‘afaiçonar 

una lectura pròpia de l‘obra dels dos autors. Això és que  no ens hem centrat gaire per a 

no dir cap bri en les lectures ja fetes de llurs obres del punt de vista de la crítica literària. 

Tot i que també ho cal dir: un altre motiu és per mor que són força joves i no trobam pas 

gaire bibliografia específica, sinó que sobretot hi ha crítiques i ressenyes de diaris i pus.  

 

D‘altra banda, tot i recercar com s‘expressa l‘animalitat actualment i, en conseqüència, 

parar esment sobretot en teories actuals, no hem pas volgut bandejar visions més 

antigues de l‘animalitat. Car evidentment tota teoria actual beu de deus anteriors, i sense 

elles poc que existiria. Finalment, també hem emprat teoria de les emocions. Alguns 

textos d‘aquest camp sí que sñn lligats directament, d‘una manera o altra a l‘animalitat; 

d‘altres, emperò, els hi lligam nosaltres, a l‘animalitat.  

 

Començarem pel filòsof alemany Heidegger, el qual tenia l‘objectiu, generalitzant molt, 

de comprendre més bé l‘home i la seua existència en el mñn. Per a això, es va témer que 

li calia saber  també quines eren les característiques de l‘animalitat i de les coses. O, per 

a fer servir un terme seu, quin era el  Dasein. El llibre Send und Zeit (1927) n‘és per 

ventura el llibre on hi reflexiona més. Fou tan important, de fet, que a hores d‘ara hi ha 

molts filòsofs que encara debaten, pensen i repensen què era un animal per al filòsof 
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alemany. Nosaltres ens hem aferrat, doncs, a aqueixes noves interpretacions de la 

filosofia heideggeriana. Així, per exemple, la filòsofa xilena Diana Urenque, en un text 

que assaja de comprendre el concepte d‘animal en Heidegger, ens explica un dels 

motius pel qual la filosofia heideggeriana suposa un canvi de paradigma en la 

interpretació de la condició humana i, consegüentment, de la condició animal:  

 

Desde el comienzo de la filosofía occidental el ser humano ha sido definido a 

partir de una tensión fundamental para con el ser de lo animal. En diversas 

concepciones antropológicas  [...] la definición del hombre aparece como una 

modificación o mejor dicho especificación del ser animal. En una serie de 

oportunidades, el ser humano ha sido, pues, definido en primera instancia desde 

una referencia directa para con el ser animal. Mas pese a que dicha referencia 

debería llevarnos a considerar lo animal como un indicio fundamental y 

característico de lo humano, curiosamente y desde antaño, la antropología 

filosófica ha puesto el acento en el adjetivo que acompaña la descripción. En la 

definiciñn del hombre como ‗animal rationale‘ o ‗zoon logon echon‘, para dar 

con el ejemplo más conocido en este respecto, el adjetivo refiriéndose a la 

racionalidad, a nuestra participación en el logos, se ha establecido como la 

característica más sobresaliente del ser humano, encandilando así no sólo la 

dimensión biológico-natural del hombre, sino también desatendiendo la pregunta 

por lo animal. (2015:132) 

 

Així doncs, l‘alemany començarà de rumiar l‘animalitat centrada en l‘animalitat 

mateixa, com a conseqüència de no concebre l‘home com a quelcom diferent de 

l‘animal. Urenque ho rebla així: ―Heidegger es uno de los pocos filósofos que no define 

al hombre como ser humano, sino como Dasein, escapando así de una conceptualización 

antropológica que asuma desde un comienzo una distinción de principio con el ámbito 

de lo animal‖ (2015:134).  Una de les coses que defineix l‘animalitat és que pot ―tenir 

mñn‖, a diferència de les pedres i les coses. Els humans, a més a més de tenir món, 

segons Heidegger, en configuren.  El filòsof, a causa d‘això, pensa que l‘animal té 

―pobresa de mñn‖, una característica que ell mateix defineix com a fosca i que no la 

podem pas comprendre d‘un punt de vista merament lingüístic sinñ que cal atansar-s‘hi 
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a partir de l‘animalitat mateixa. En una qüestiñ en què costa tant de traure‘n l‘aigua 

clara, és normal que hagi fet vessar força tinta per a provar-la d‘aclarir un xic.  

 

Així doncs,  n‘han nascut un reguitzell de corrents d‘interpretaciñ, que sñn, a parer del 

filòsof Enrique Muñoz Pérez, aquests: ―la recepciñn francesa‖, ―la recepciñn 

norteamericana‖ y ―la recepciñn latinoamericana‖ (2013: 93).  Ací farem esment només 

que a la primera. Això és, efectivament, la lectura que en feu Jacques Derrida. Ho 

analitza al seu llibre pòstum L’animal que donc je suis (2006). A aquesta lectura, caldrà 

que hi afegim el pensament de Derrida sobre l‘animalitat. Un concepte fonamental per a 

ell, per tal de comprendre-la, és l‘alteritat. Només si som capaços de veure‘ns en l‘Altre, 

de ser vists a nosaltres mateixos com a Altre i d‘entendre que aquell qui ens mira pot ser 

infinit ens podrem comprendre. Derrida etziba que ―une pensée de l‘autre, de 

l‘infiniment autre qui me regarde, devarit au contraire privilégier la question et la 

demande de l‘animal‖ (2006:156). 

 

L‘exemple més famñs és l‘anècdota del gat amb què Derrida obre el seu assaig. El 

filòsof reflexiona sobre l‘altre i sobre l‘animalitat a partir del relat d‘una escena en què, 

mentre va nuu, el seu gat el guaita i ell guaita el gat. També l‘altre, el gat, va nuu; i no 

ho saps pas, que hi va.  I això ens permet de mirar la seua existència d‘una manera molt 

més real. Car ell ni  ho sap, que no va pas tapat.  

 

L'animal, donc, n'est pas nu parce qu'il est nu. Il n'a pas le sentiment de sa nudité. 

Il n'y a pas de nudité « dans la nature ». Il n'y a que le sentiment, l'affect, 

l'expérience (consciente ou inconsciente) d'exister dans la nudité. Parce 

qu'il est nu, sans exister dans la nudité, l'animal ne se sent ni ne se voit nu. 

(2006:20).  

 

Així doncs, aquest mirar l‘animal i l‘altre és també una forma d‘anar nuu,  de 

desconillar-se, d‘observar el nostre entorn sense situar les nostres lleis i costums 

culturals antropocèntriques per damunt tota la resta. Per tant, aquesta mirada de l‘Altre 

ens ha estat molt útil per a bastir una lectura de les obres d‘Irene Solà i Jaume Coll 

Mariné.  
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D‘altra banda, i segurament més a  grans trets, cal fer esment del post-humanisme. Els 

Estudis Animals, de fet, poden situar-se dins el marc més general del post-humanisme. 

Aquest moviment de pensament, nascut a finals del segle XX, vol trencar amb la imatge 

de l‘home com a centre del pensament que d‘ençà del Renaixement havia esdevingut 

hegemònica. L‘home, doncs, ja no ha pas de ser el centre, sinñ que cal pensar més enllà, 

sobretot tenint en compte l‘impacte que les tecnologies modernes tenen en la definició 

de la humanitat. Un dels pensadors principals del post-humanisme és el francès  Jean-

Michel Besnier, qui ha pensat en l‘humà i el seu procés d‘allunyar-se del pensament 

auto-centrat. Per al filòsof,  

 

 les propriétés de l‘humain seraient dépassées grâce aux moyens 

technoscientifiques dont nous disposerons de plus en plus : ainsi, dans le futur, 

on s‘imagine qu‘on n‘aura plus besoin de naître puisqu‘on aura les moyens de se 

fabriquer à volonté (grâce à la transgenèse ou à l‘ectogenèse) ; on cessera d‘être 

malade, de souffrir ou de vieillir (grâce à la nanomédecine et aux neurosciences) 

; et on n‘aura plus à mourir sans l‘avoir désiré (grâce aux techniques de 

l‘uploading qui préserveront le contenu de notre cerveau – et par suite de notre 

conscience – sur des matériaux inaltérables). (76:2010) 

 

I, en llegint aquest fragment, hom es deu demanar a què trau cap tot això, si aquest 

treball estudia justament allò menys tecnològic i nou, com és la relació amb les bèsties 

que viuen als nostres voltants. Tot i que ho veurem més d‘a prop llavors, és de remarcar 

que ací fem atenció a la descentralització del subjecte cap a altres ens als quals 

normalment els havien llevat les propietats de ser un subjecte. Això és, ens interessen 

els discursos que gosen ―convertir-los‖ en fonts autònomes de subjectivitat i de 

coneixement.  

 

Tot deixant de banda ja la filosofia més pura, anirem cap a aquells autors que, si els 

haguéssem d‘incloure enlloc, seria al camp de la literatura comparada, centrat sobretot 

en els nous camps d‘estudi multidisciplinars de la teoria feminista i l‘ètica animal. 

Parlam de Josephine Donovan, la qual publicà Animals and Women: Feminist 
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Theoretical Explorations (1995). En aquest llibre hi explora el feminisme vist amb les 

ulleres de l‘antiespecisme. En altres mots, hi denuncia l‘estreta relaciñ que guarda 

l‘explotació animal amb el patriarcat. 

 

En aquesta mateixa línia hi cal inscriure Greta Gaard, escriptora ―ecofeminista‖, 

acadèmica i productora de documentaris. D‘ella hem emprat l‘article ―Feminist Animal 

Studies in the U.S.: bodies matter‖ (2012). Gaard hi fa un repàs dels diferents corrents 

de pensament hi ha hagut als Estats Units que conjuguessen el feminisme i els estudis 

animals. També mostra l‘activisme que ha maurat el feminisme i la preocupaciñ pels 

animals. Assegura que  

 

when feminists attend to ―the question of the animal,‖ they do so from a 

standpoint that centers other animal species, makes connections among diverse 

forms of oppression, and seeks to put an end to animal suffering – in other 

words, to benefit the subject of the research. (2012: 15) 

 

Això és, que interrelacionen diverses formes d‘opressiñ que no naixen sinñ en el mateix 

punt d‘origen. Per tant, també tenen una forma d‘eradicar-les que ha de ser força 

semblant. 

 

Ens n‘anam, ara ja, cap a la lectura literària en clau d‘animalitat, que és, de fet, el que 

hem fet nosaltres. Un dels autors que hem emprat ha estat Christian Doumet, un crític 

literari francès que investiga com apareix l‘animalitat i el silenci en la paraula poètica i, 

concretament, en un quadre d‘Antonello da Messina que representa Sant Jeroni i en el 

poema ―El otro tigre‖ de Jorge Luis Borges. Parla, a través del poema ―El otro tigre‖, de 

com l‘animal temps ha que surt a la literatura a partir d‘imatges prefabricades en la 

literatura anterior. És a dir, hom no va a recercar l‘animal real sinó que està cofoi amb 

l‘animal literari que li permet just de bastir un símbol. 
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Sense eixir de la literatura, i en un exemple molt proper, cal fer esment de Margalida 

Pons, la qual publica ―Animàlia o les extensions de la subjectivitat. Possibilitats d‘una 

mirada no antropocèntrica en la interpretació del subjecte de la cultura‖ (2018). En 

aquest article hi exposa el canvi, no pas sols de la literatura ans del camp cultural en 

general, que hi ha de la subjectivitat, que es belluga cap a altres centres, com són els 

animals.  No li interessen, doncs,  aqueixos animals simbòlics que suara, tot parlant de 

Doumet, trèiem a rotllo. No s‘aturarà en el ―vessant metafòric‖ sinó ―en la possibilitat 

que l‘animal funcioni com una extensió de la subjectivitat del creador o, fins i tot, que 

esdevingui l‘agent de la creació‖ (2018: 4). 

 

 

La mateixa autora publicà a començos d‘enguany  un article que, si bé directament poc 

hi surten els animals, ens ha estat molt útil de tenir-lo en compte per a llegir l‘animalitat 

en Irene Solà i Jaume Coll Mariné. Parlam de l‘article ―Emocions proscrites: escriptura, 

gènere, afectes i algunes veus de la poesia catalana contemporània‖ (2020). És un article 

 

 contra la consideració històrica de les emocions com a impediment per a la 

consecuciñ d‘un saber fiable, la inversiñ de les manifestacions afectives 

tradicionals —mitjançant la problematitzaciñ de sentiments com l‘amor romàntic 

o la transposiciñ de l‘esfera sentimental a l‘espai públic— es pot entendre com 

un dels elements singularitzadors de la nova poesia i, alhora, com una nova via 

de lectura per abordar-la. (2020:1) 

 

A l‘article, a més a més, hi tracta d‘esquitllada el lligall entre la qüestiñ animal, la de 

gènere i les emocions, tot estassant un camí fins fa poc no gens transitat. D‘altra banda, 

això ens ha menat a escodrinyar un xic més la teoria de les emocions. Hem anat, per 

exemple, a Sianne Ngai, que és  qui va encunyar el terme de ugly feeling. O a Brian 

Masumi, autor del terme i llibre amb el mateix nom The Autonomy of Affect. (1995), en 

què hi explica l‘índole de les emocions. I, sense moure‘ns de la vessant més psicològica, 

però extraient-la de l‘estudi més social, i emmenant-la cap als estudis psicològics de 

metodologia més clàssica, vam utilitzar el biòleg Marc Bekoff. L‘autor nord-americà  va 

investigar, ara sí que ens toca de ple, les emocions en els animals. En parla a l‘article 
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―Animal Emotions: Exploring Passionate Natures: Current interdisciplinary research 

provides compelling evidence that many animals experience such emotions as joy, fear, 

love, despair, and grief—we are not alone‖ (2000). 

Finalment, i ja per a acabar, hem recercat en bibliografia que descriu, a tall de notes 

antropològiques, la relaciñ que hi ha hagut, d‘ençà que n‘hi ha noves, de l‘animal amb 

l‘home. O més aviat d‘un animal concret com és l‘os i de com l‘home ha fets mans i 

mànigues per a exterminar-lo. Ens referim al llibre d‘Eugeni Casanova L’ós del Pirineu. 

Crònica d’un extermini. (1997), que ens ajudarà a comprendre els fragments de l‘obra 

d‘Irene Solà en què hi surt aqueix plantígrad.  
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IRENE SOLÀ: DES-ALTERITZAR L’ANIMAL 

 

Al nombre 113 de la revista Reduccions Irene Solà (2019: 41) publica un poema que 

acaba amb aquests tres versos, que sñn, si més no, inquietants: ―I jo que tinc/ el camí de 

parir estret/ pareixo un altre animal.‖ I ens criden l‘atenciñ perquè mostren una actitud 

vital i poètica que ha desenvolupat i explorat al llarg de la seua obra, però que fins aquí 

no l‘havia expressada mai d‘una manera tan contundent. Solà construeix una poètica 

que pot ser llegida, entre d‘altres, amb les ulleres dels Estudis Animals i feministes. A 

partir de l‘exploraciñ del seu cos, engendra tot un reguitzell d‘animals literaris que no 

són sinó sortits de la realitat mateixa, que no són pas, doncs, ni fantàstics ni metafòrics. 

Solà lluita contra els comportaments que la societat prohibeix a les dones, i ho fa d‘una 

manera indirecta, donant veus als animals que crea literàriament. Per tant, les qüestions 

de gènere i animalitat s‘uneixen. 

En relació al vers que hem citat abans, ―pareixo un altre animal‖, és important de 

reparar, creiem, que l‘adjectiu ―altre‖ té una connotació de repetició que a voltes pot ser 

tedi o cansament, com si l‘autora volgués dir, molt subtilment, que no pot pas 

desempallegar-se‘n, d‘aquest crear nous animals amb qui poder identificar-s‘hi. 

Tanmateix, això no vol pas dir que els animals siguin un simple tornaveu. En altres 

mots, que servesquin només que de metàfora.  Són molt més que això: tenen vida 

pròpia. En conseqüència, la realitat dels animals assoleix una importància nuclear en la 

seua obra.  

 

El coneixement ja no és pas pus centrat en l‘home, sinñ que s‘estén en la resta d‘animals 

i, per què no dir-ho, del món. Arriba tot plegat a un panteisme que, malgrat tot, dista 

força del panteisme clàssic de Ralph Waldo Emerson amb aquella qüestió de ―When 

man in the bush with God may meet?”. O per a cercar un exemple més proper quan 

Màrius Sampere diu ―he vist Déu baixar pel Besòs‖ (1996:33). Solà ―més que no pas 

veure-hi Déu o una revelació‖ assaja de mostrar-nos-ho per dedins. De mostrar-s‘ho, 

també. Així l‘osonenca dona a les trompetes de la mort, els llamps i les plaques 

tectòniques el do de pensar en mots, de tenir voluntat i, per tant, triar. La vaca jove que 
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a Els dics parla de la seua relació amb Samantha, una vaca boja que es va morir, ho 

resumeix així, quan parla de la difunta:  

 

―Una vaca que hauria volgut ser una cabra. O vés a saber què hauria volgut, la 

Samantha. Coses. Com tothom. Homes i vaques, i ratolins i esquirols, volen 

coses. Fins i tot els arbres volen coses. Perquè bé creixen enlaire perquè els 

fregui la llum. Fins les pedres volen coses.‖ (2017:142) 

 

 Això ens mena a mirar el post-humanisme, el qual ens presenta, justament, aquest canvi 

de paradigma polític. Jean Michel Besnier afirma, en un article titulat no gota endebades 

―Le post-humanisme ou la fatigue d‘être libre‖,  que ―le posthumanisme apparaît 

comme une démission sur le terrain de l‘action politique, puisqu‘il promet la rupture 

avec l‘humanité, qui s‘est efforcée jusqu‘à présent de stabiliser éthiquement les 

conditions de son existence dans un espace commun.‖ (2010: 10).  

 

És clar que ell poc que parla pas dels animals, les roques ni les plantes en concret, sinó 

de les noves tecnologies que apareixen al món. Tanmateix, la reflexió ens és igualment 

vàlida: els nous subjectes que crea Solà sñn una ruptura amb l‘ètica que només tenia en 

compte allò estrictament humà. En alguns casos, els animals són un subjecte propi que 

conversa i interroga el subjecte humà que és l‘autora, tal com suggereixen les teories 

post-humanistes. En d‘altres casos, emperò, són més aviat una continuació del seu propi 

cos en imatges que poden rondar el surrealisme. És com si els animals fessen part d‘ella 

mateixa.   

 

Tanmateix, aquí cal distingir entre la poesia i la narrativa de Solà. Els animals que 

pareix en la poesia solen tenir un grau de simbolisme molt més elevat. Segurament, això 

és simplement per mor que fa una poesia no gens narrativa que cerca l‘essencialitzaciñ 

de les idees. En una entrevista a Núvol afirma que ―els poemes de Bèstia els clavava 

amb claus al taller i això eren l‘obra. Els poemes formaven part d‘una obra visual‖ 

(Boixader, 2020). En efecte, la seua poesia és feta d‘imatges punyents, potents, visuals 

i fins i tot gore construïdes amb tants pocs mots com li és possible. Això fa que els 
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animals i el món interior del jo poètic hagin de conviure en una mateixa imatge. A tall 

d‘exemple, la seua panxa és un ―ànec lleig‖. Vegem el poema sencer: 

 

L‘ànec lleig de la meva panxa  

no pot dormir, i jo no sé cantar, 

i les cançons de la meva mare són velles, 

i la meva cuineta no té aigua, 

que la fusta s‘esberla. (2012:19) 

 

 Això no ens fa pas sinñ remetre a Pons quan diu, tot parlant del vers ―Fes-me un petó a 

la boca, cavall!‖ (Solà, 2012: 31), que converteix  ―l‘ugly feeling en l‘expressiñ d‘una 

mena de panteisme pagà que compromet la natura sencera.‖ (Pons 2020:53). A partir 

d‘una imatge provinent del conte infantil de ―L‘aneguet lleig‖, aquell ànec no és 

acceptat pels companys –la resta de la societat— per mor que ell, com a ànec, no ha de 

tenir aquell aspecte. Així doncs, la panxa –aiguaneix dels sentiments, però part física del 

cos i pus també— la podem veure com a símbol d‘aqueix ugly feeling. En efecte, aquest 

poema ens atansa a la tradició que utilitza els animals com a símbols i els reinterpreta  

segons els significats que hom els ha dat anteriorment. 

 

 És a dir, a la tradició que va estretament lligada als bestiaris. Per contra, cal reconèixer 

que en Solà, malgrat que en aquest poema sembla que s‘hi adhereixi totalment, hi 

podem reconèixer una transitorietat primerenca cap a aqueixa nova animalitat que 

escodrinyarà més endavant. Aquest insomni de l‘ànec és el que fa que hi notem que no 

és pas un símbol i pus, una metàfora, sinó que és una fusió del cos amb la bèstia – que 

és, d‘altra banda, el títol del llibre!. El jo poètic s‘identifica tant amb l‘ànec que acaba 

convertint-se en el seu ventre. La poeta cerca a defora per a portar-lo cap a dintre, a 

diferència dels bestiaris que cerquen lliçons morals o reflexions en històries d‘animals 

exteriors, llunyans i sovint inventats. Tanmateix, representar el cos a través d‘animals 

poc que és res nou. La fraseologia popular en va plena: ―tenir pardals pel cap‖, 

―formigues al braç‖, ―papallones a l‘estñmac‖, o la infinitat d‘animals que poden 

representar els òrgans sexuals.  
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 Ara bé, cal anar alerta de no confondre el conflent del feminisme i l‘animalitat que de 

l‘acadèmia s‘ha mostrat majoritàriament amb el conflent que Irene Solà afaiçona. 

Gaard, a tall d‘exemple, afirma que ―twentieth and twenty-first century animal 

ecofeminists and vegan feminists see their own liberation and well-being as 

fundamentally connected to the well-being of other animal species‖ (2012: 15). 

Donovan, d‘altra banda, entre d‘altres, al seu llibre Animals and Women: Feminist 

Theoretical Explorations, defensa que la dominació i explotació dels homes damunt les 

dones fa arrels al mateix redol que la dominaciñ dels humans damunt la resta d‘animals. 

Compara les dones amb les vaques: ―exploitation of the cow for her milk has created a 

gender-specific image. Kept perpetually pregnant and/or lactating, with swollen belly or 

swollen udder, the dairy cow is seen as fat.‖ (1995: 13). I adverteix que qüestionar la 

legitimitat de la comparaciñ entre les dones i els animals és un símptoma d‘una 

cosmovisió especista. Al mateix temps Donovan, entre d‘altres,  que el feminisme no 

pot sinñ defensar totes les femelles, siguin de l‘espècie que siguin. Entenen, és clar, 

femella en el sentit biològic del terme i no pas en el significat de tots aquells cossos que 

decideixen de dur a terme llur performativitat com a dones.  

 

 

 El poema ―Les ovelles fan bee‖ dona la veu que l‘animal té i en normalitza la mort. Un 

bel contra la mort i beure pixum també contra la mort. Comparaciñ entre l‘animal i la 

persona sense que hagi de menester que calgui  una prosopopeia. És a dir, sense cap 

posició de superioritat moral fa servir una actitud de les ovelles per a comprendre, per a 

reflexionar o per a plasmar la reacció just davant la mort. Per tant, defuig totes aquelles 

teories animalistes que no fan sinó atribuir-li unes condicions que no li pertoquen. És a 

dir, ja és un exemple que entén l‘animalitat com a quelcom que ens pot aidar a entendre 

més el món i nosaltres, perquè forma part del món i del nostre món, però no pas perquè 

el seu món pugui ser explicat a través de les nostres normes socials. Així doncs, 

l‘animal no és humanitzat.  De fet, el poema és una descripciñ extremadament senzilla 

d‘allò que fan els xais en anar a l‘escorxador.  

 

En aquest sentit, podem comparar aquesta reacció amb el film El silenci dels anyells 

(1981), de Jonhatan Demme.  La protagonista, Clarice Starling, té un trauma de quan 
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era xica i va veure com s‘enduien els xais cap a l‘escorxador. Els anyells no aturaven de 

belar i això la menà a fugir per a sempre de la granja on s‘estava. De llavors ençà, 

aquest bel poc que ha parat mai de retrunyir en la seua ment i els seus malsons. El 

doctor Lecter, el psicòpata caníbal, li fa avinent que fins que no resolgui el cas del 

segrest de Buffalo Bill no pararan  pas, aqueixos bels. Quan serà a ca na Catherine 

Martin per a cercar indicis del cas, començarà de trobar el que sembla una figura d‘un 

moltó, la d‘una ovella –el que haurien pogut ser, doncs, aquells anyells si no els 

haguessen escorxats— i una fotografia d‘un colom –com que simbolitzés la pau.  En 

conclusió, hi trobam la mateixa acció que al poema de Solà però amb una intenció 

radicalment diferent. Al film els animals no són res pus que símbols. De fet, ni tan sols 

hi figuren d‘una manera real, a desgrat que facin part del títol. Només hi apareixen quan 

Clarice Starling i el Doctor Lecter conversen, i  no són sinó mots. Finalment, hi tornen 

aparèixer com a figures a la cambra de Catherine Martin. Al poema de Solà, en canvi, 

fan de paper nuclear i de subjecte. Són animals de carn i ossos.  

 

Segons Pons, si sortim ―del reducte tancat de la literatura‖ i bellugam la nostra mirada 

cap a ―les arts de la imatge i la performance‖ (2018: 5) hi trobarem disciplines que 

treballen amb animals reals. Malgrat que nosaltres ens centram només que en la 

literatura, ens interessa perquè Solà utilitza imatges reals en què hi apareixen animals 

per a perfilar el darrer capítol de la novel·la Els dics, el qual es titula ―Setembre‖.  

D‘altra banda, comparar fins on han arribat les arts performatives o visuals amb la 

literatura pot servir per a aprofundir en la lectura en clau d‘animalitat dels nostres 

autors.  

 

Pons parla d‘una acciñ artística del grup Gallot de Sabadell, que consistia en engegar 

unes gallines per tal que suquessen les potes en pintura i l‘escampessen per una bobina 

de paper que hi havia a terra. Aquesta acciñ ―problematitza el concepte d‘autoria, que ja 

no és, com s‘assumeix tradicionalment, una combinaciñ d‘agència i voluntat (això és, el 

moviment d‘un creador que intencionadament fa una acciñ).‖ (2018:7) Conclou que ―la 

càrrega de l‘autoria queda, aleshores, repartida entre dos extrems: el de la intenciñ 

humana (crítica o juganera, o ambdues coses, tant se val) i el de l‘actuaciñ animal 

(instintiva i casual).‖ (8) Un cas semblant que cita anteriorment és el de Beuys amb I 
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Like America and America Likes Me. En aquest cas l‘artista conviu amb un coiot 

salvatge dins una galeria durant set dies. En efecte, el coiot aquí actuava de manera 

―instintiva i casual‖.  

 

En una picada d‘ullet de Sergi Caballero cap a Beuys, l‘any 2012, al film ―La 

distància‖, del festival Sñnar, hi apareixia una imitació de la mateixa escena però en 

aquesta ocasió amb una guilla. Per a filmar-la, havien calgut mesos de feina en aregar la 

bèstia, mesos d‘atansar-s‘hi a poc a poc i conèixer-se mútuament aregador i guilla. Hom 

li havia ensenyat de fer aquests moviments. Per tant, cal demanar-nos si això fa que 

deixi de ser una art ―instintiva i casual‖. A desgrat d‘haver estat ensenyada per un humà, 

aquest moviment artístic esdevé un moviment ―intencionat‖ de l‘animal? Canvia si ha 

estat adondat amb violència i fins i tot drogues com passa amb el circ clàssic o si hom 

ha fet servir la ―doma natural‖?  

 

El cavall frisó Napoleó pinta quadres amb un pinzell a la boca, sense gota de sentit però 

sí amb una intencionalitat de sucar el pinzell a la pintura i traçar unes línies pel quadre. 

És un dels dos únics cavalls del món que pinta quadres, si més no que llurs propietaris 

ho hagin fet públic. No pinta pas, a tall d‘exemple, a terra o a la paret que de vegades té 

a la vora. Per tant, hi ha una voluntat –induïda per qui l‘arega, és clar—. Per a 

aconseguir això i molts d‘altres exercicis cal emprar l‘equitaciñ etològica. És a dir, que 

el domador aprengui de comportar-se com un animal més de l‘eguassada. En concret, a 

tall de líder. Així doncs, tal com afirma Santí Serra cal que hi hagi un acostament de 

l‘humà cap al cavall, i no pas a l‘inrevés, com ha passat sempre. Un cop que en fas part, 

de l‘eguassada, ja pots ensenyar als cavalls de fer exercicis que sempre els hem 

considerats humans.  

 

De la mateixa manera, Irene Solà s‘acosta als animals per a fer-ne part i, llavors, els fa 

enraonar, sense atribuir-los, tanmateix, cap més característica humana. Una 

característica que, per un altre costat, ens fretura per a poder-los convertir en literatura. 

Les imatges que clouen Els dics serien una humil mostra de com s‘hi ha hagut d‘atansar 

per a entendre‘ls, de com els ha haguts d‘escometre abans d‘escriure, no pas sobre ells, 
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sinó d’ells estant. Mostren l‘animal real a través de l‘art imprès que més realista pot ser: 

la fotografia.  

 

Així doncs, hom pot establir un paral·lelisme entre  la literatura que utilitza la 

prosopopeia per a construir una moralitat teixida amb símbols i la doma clàssica, la qual 

vol dur l‘animal cap a la voluntat humana a través de la violència. D‘altra banda, la 

doma natural o equitaciñ etològica, en què l‘humà s‘atansa a l‘altre animal per a 

establir-hi un diàleg –com a líder, això sí—, és comparable a la representació 

d‘aqueixos nous subjectes animals de forma sincera i, segurament, més pregona. 

Consegüentment, ens permet d‘abastar un coneixement que vol anar més enllà de la 

pròpia experiència humana. Un voler-hi anar que més aviat és un fer camí sense 

pretendre arribar-hi, com Ítaca. És a dir, tot comprenent que hi ha esculls entre nosaltres 

i allò no humà que, per ara, són insalvables.  

 

Fins ara, hem parlat de la no-violència en la relació dels humans amb les bèsties. És a 

dir, a un procés de reconciliaciñ de l‘humà amb els animals. O de l‘humà amb allò que 

no identificam com a humà. Per a fer servir un terme de Derrida, amb ―l‘animot‖, que és  

―tout vivant que nous ne sommes pas et que nous ne voulons pas être‖ (2007: 35). Per al 

filòsof francès la no identificaciñ com a animals ha fet que hi hagués una ―dénaturation 

de l‘homme.‖ (2007:34). En definitiva, la no-violència i l‘acostament a la manera de ser 

per a comprendre‘ls, per a comunicar-hi és el que ens ha eixit fins aquí. 

 

 Tanmateix, a l‘obra d‘Irene Solà hi trobam també una relació amb els animals de 

violència. Ara, només parlam de la ―violència subjectiva‖ de Zizek. Per al filòsof 

eslovè, aquesta violència és la ―directament visible, practicada per un agent que podem 

identificar a l‘instant‖ (2008: 9). Això és una violència que el conjunt de la societat 

detecta com a violència. Cal matisar, per això, que la violència subjectiva de què parlam 

no és una violència que romangui defora del que Bourdieu anomena ―habitus‖, que són 

els esquemes de conducte i les pràctiques socials interioritzades. És a dir, malgrat ser 

vista com una violència no sempre és condemnada ni èticament ni, tampoc, moralment. 

Heus-ne ací un exemple que, malgrat tot, és només un pretext per a parlar d‘una altra 

violència: la simbòlica. 
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Posar en un sac 

tots els nostres records. 

I que miolin. 

          I picar-los contra una roca. (2019: 42) 

 

En aquest poema hi trobam la violència subjectiva en el seu grau més extrem. Matar per 

a no menjar-nos-ne el tall. Senzillament perquè molesta llur existència. El poema fa 

referència al moment en què una gata gatina sense que el propietari ho vulgui, ja sigui 

perquè no sap a qui vendre els gatons o regalar-los o perquè no els vol per a ell. L‘acciñ 

que fa, si no troba ningú que els suri, és posar tota la gatada dins un sac ―i picar-los 

contra una roca‖ per tal que es morin. En efecte, això en el si de la nostra societat és 

considerat un acte violent. En alguns estrats de la nostra societat, en aquells en què això 

és una pràctica habitual, forma part de ―l‘habitus‖, valgui la redundància. I, tanmateix, 

continua de considerar-se un acte violent.  

 

Aquesta representació de la violència subjectiva, emperò, no és sinó una metàfora del 

dolor que li exercien al jo poètic els records.  Uns records que la feren per dedins i que, 

per tal no li facin pus mal,  s‘estima més de provar d‘anihilar. No vol que continuïn de 

viure aqueixos records que fan que encara existeixi un ―nosaltres‖. Aquesta metàfora, 

tanmateix, no és pas nova. Blai Bonet, a Míster Evasió, ja va escriure una cosa força 

semblant: ―Quan un té la memòria que xiscla com un sac de gats, escriure és talment 

beure per recordar‖ (1987: 64).  La semblança és evident.  

 

Ara bé, ací ens interessa de veure com hi apareixen representats els animals. Tots dos 

autors utilitzen més, si empram la divisió de Jakobson, la metonímia. En altres mots, 

s‘atansen a partir de posar-se a llur pell.  Tot i que no es refereixi pas als animals, Blai 

Bonet, segons Margalida Pons, ―prova de parlar no com ells, sinó des d’ells.” I, ―més 

que no pas estrafer veus –la seva és indissimulable fins i tot quan s‘apropia dels  mots 

d‘altri—, manlleva mirades‖ (2014: 11). En efecte, Irene Solà també s‘acosta a les 

mirades que l‘envolten i, quan sñn prou manyagues per a conèixer-les, s‘hi enfonya i 

ens llega llur veu.  És si més no curiñs de reparar, doncs,  que tots dos utilitzin ―el sac 



22 

 

de gats‖ per a parlar dels records i, sobretot, que ho facin d‘una manera metafòrica total, 

en comptes d‘acostar-se a la veu d‘ells. 

 

En el cas d‘Irene Solà, tot i això, com ja hem comentat abans, quan escriu poesia sí que 

tendeix cap a una descripció molt més metafòrica de la realitat. És una poesia no gens 

llarga, que va al gra i oblida el boll i la palla. En definitiva, una poesia que vol dir allò 

just i necessari per tal que la imaginació del lector ja acabi de fer la resta. Per això sí que 

hi detectam un ús força més alt de la metàfora en la poesia que no pas en la novel·la. En 

la metàfora que ens ocupa, caldria demanar-nos si no és, comptat i debatut, una manera 

de refer-se contra el que Derrida anomena la ―violence originaire, celle qui consiste à 

nier l‘animalité de l‘homme et, par conseqüent, sa mortalité‖ (2009:34).   

 

No ha volgut oblidar la mort, l‘home, ha volgut ser ―immortal‖ i, per això, ara té tant 

pànic a la mort. Evidentment, Derrida amb aquesta frase no volia pas anar cap aquí, sinó 

més aviat al contrari. Però, tanmateix, ens sembla interessant de demanar-nos-ho i posar 

la qüestió al cim de la taula. Hi ha una visió generalitzada urbana –adjectiu que només 

modifica visió i no pas els subjectes qui la tenen— del món del bestiar com un món 

bucòlic, on tot són flors i violes que no es panseixen mai, ni tampoc cal regar-les. Per 

tant, del bestiar només se‘n veu que la vida i allò bonic.  Hi ha una certa orbetat que la 

mort  hi fa acte de presència tot sovint. 

 

Oblidar a gratcient aqueixa violència que ens fa a tots bèsties no podria ser, doncs, la 

―violence originaire‖ de què parla Derrida? La mort s‘assola arreu de l‘obra d‘Irene 

Solà. La mort de tot el bestiar, tant el que és humà com el que no. Poc que hi palpam 

cap diferència substancial, més enllà de la rebuda social en cada espècie. Posem per cas 

la història de ―Samantha‖, la vaca ―folla‖ que s‘entotsolava, que era un xic arrienca i 

que va ―estimbar-se‖ per a restar al canyet, de la novel·la Els dics. La vaca narradora, 

que té veu pròpia, ens conta la pena que li va fer que un bon dia caigués ―estimball 

avall‖. Parla de la mort de  Samantha com a quelcom natural i que ha existit, ni ho nega 

ni ho amaga: ho naturalitza. Fa així: 
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Quan una vaca cau, nou, deu metres avall, sap que ha d‘acomiadar-se- I si cau en 

un mal lloc, com a caure la Samantha, si cau en un saltant dolent, humit i ple de 

romegueres i arbres, sap que no la vindran ni a treure. La deixaran allí, en 

comuniñ amb el bosc. I serà prou bonica, l‘escena. Tot i la tristor, vull dir. 

(2017:143) 

 

La ―vaca jove‖ cerca i troba el costat bonic de la mort. O més aviat de la manera com  

Samantha es mor. Aquí podríem parlar de ―l‘autonomia de les emocions‖ de Brian 

Massumi (1995). Si hi reparam, la vaca fa una descripció que combina la bellesa del 

moment amb la tristor que suposa la mort de la companya. Només a partir de 

descripcions senzilles, sense gota d‘enfarfecs, ja aconsegueix que les dues emocions 

contraposades facin una associació mutualista. Els mateixos mots que emprà Massumi 

per a exemplificar la teoria de ―l‘autonomia de les emocions‖ ens ben serveixen: 

 

To translate this negative observation into a positive one: the event of image is 

multi-leveled, or at least bi-level. There is an immediate bifurcation in response 

into two seemingly autonomous systems. One, the level of intensity, is 

characterized by a crossing of semàntic wires: on it, sadness is pleasant (1995: 

85) 

 

No ens fa pas cap més sensació que això, quan Solà descriu la bellesa del moment de la 

mort. No li cal posar cap adjectiu que es refereixi concretament a les emocions. Només 

construeix imatges que en el lector tornen, tot d‘un plegat, emocions. Vegem-ho: 

 

El seu cos immens, la seva esquena de blat, els seus ulls de perdiu, el seu musell 

clar, el braguer rodó i petit, les cames fortes, devien saber-ho. Les banyes 

blanques mirant amunt. I la Samantha caient estimball avall (2017: 142) 

 

L‘autonomia de les emocions va estretament fermada amb la corporalitat, en tant que les 

emocions, abans que no tornaran afectes, només hauran passat que pel cos. És qui les 

produeix però també qui les emmagatzema i en guarda una cosa tan important com n‘és 

el context. Massumi assegura que ―the body doesn't just absorb pulses or discrete 
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stimulations; it infolds contexts, it infolds volitions and cognitions that are nothing if 

not situated‖ (1995: 91).  Així doncs, si res caracteritza les bèsties no humanes és la 

manca de consciència d‘un mateix. Tal com les emocions es distingeixen dels afectes 

per la consciència o no d‘aquests.  Per a Heidegger, segons Grondin, ―l‘homme se 

distingue de manière essentielle de l‘animal par ce propre tout à fait unique dans 

l‘univers: il comprend l‘être, alors que l‘animal reste prisonnier de l‘étant‖ ( 32: 2007).  

Solà sembla combinar aquests dos fets en una escriptura plenament d‘imatges que creïn 

emocions per elles mateixes. Sovint per a això topam amb una sintaxi senzilla i plena 

d‘elisions, que es decanta cap a l‘oralitat. O més aviat no en surt, de l‘oralitat; no es 

decanta cap a l‘estil enrevessat a què estam avesats en l‘escriptura.  

 

Irene Solà sempre conta que ja de xica li agradava molt d‘escoltar històries. De fet, per a 

fer les novel·les tresca el lloc dels fets per a enraonar amb la gent qui en serva la 

memòria, qui sap quina terra hi ha davall la terra trepitjada. Tot parlant de Canto jo i la 

muntanya balla per a El Setembre i La Directa etzibà que  s‘ha ―fet un fart d‘agafar 

avions i venir aquí i pujar a Mollñ i Camprodon i conèixer gent que t‘explica històries‖ 

(Larios 2019). A partir de la història oral, doncs, també afaiçona la nova exposició 

intitulada Hi ha una història d’una dona que.
1
  

 

Aquesta exposiciñ gira al voltant d‘una contalla recollida al Lluçanès, la qual explica 

que hi havia una dona que era casada amb un ferrer que a les nits anava d‘amagatotis a 

la cambra de l‘aprenent i li posava la serreta i les morralles. Tot seguit, l‘aprenent 

tornava un ruc i la dona el colcava per a anar fins al Pla de les Arenes, on s‘hi reunien 

tot de bruixes. Solà agafa aquesta història i la copia fil per randa intercaladament amb 

un reguitzell de vídeos escampats per la xarxa de dones de pertot que colquen un ruc.  

En efecte, fins ara només havíem vist animals que partissen d‘un referent real o que, si 

més no, volguessen contar una història potencialment real. Ací hi veiem aparèixer les 

bèsties fantàstiques, que tant acte de presència fan a la tradició oral. Són humans que 

són convertits en animals per a extreure‘n una lliçñ moral de què han de fer i què no els 

                                                 
1
 És una exposició instal·lada  a la galeria Àngels Barcelona, inaugurada a començaments de juliol 

d‘enguany i oberta fins dia 12 de setembre. L‘exposiciñ parteix del mateix lloc que la novel·la Canto jo i 

la muntanya balla: la recerca d‘històries i capes d‘històries a diferents llocs del territori. Agraesc a Irene 

Solà que em permetés de consultar-la d‘Espinelves estant.  
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protagonistes i, per consegüent, els lectors. Si qui castiga els personatges no és Déu, per 

això, sinó alguna bèstia o qualque ésser relacionat amb el mal, quan un hom torna 

animal no sent gota de culpa, car no n‘havia estat advertit. Més aviat, qui ho conta fa 

que l‘oient en senti compassiñ.  

 

En definitiva, a la rondalla la dona és vista com si fos el dimoni. Perquè feia convertir 

els homes en una simple bèstia de càrrega. Solà, doncs, gira la truita en tots dos sentits. 

En primer lloc, perquè reivindica aquesta tradició de les dones que colquen bèsties que 

de normal tenen la forma d‘home. És a dir, s‘apodera d‘un sentit negatiu per a 

positivitzar-lo. No se n‘amaga. Aqueixa tècnica ha estat molt usada darrerament per 

diferents col·lectius de subjectes subalternitzats: s‘apropien de mots que normalment 

han servit per a insultar-los. En són bons exemples el moviment LGTB+ o, també, el 

moviment feminista mateix, que ha reciclat termes com ara ―calçasses‖, marica, 

bollera. Solà, doncs, recerca la veu silenciada de les dones que al llarg de la història 

llurs fetes han estat contades de l‘home.  Per aquest mateix motiu, també fa un procés de 

recerca a Canto jo i la muntanya balla, on vol  

 

recordar que certes històries sempre s‘han explicat des de la perspectiva d‘uns, 

dels mateixos. I això es podia canviar. Per exemple, les històries de les dones 

d‘aigua sempre s‘expliquen des de la mirada dels homes que se n‘enamoren. 

Amb les bruixes, igual. La novel·la dóna veu a moltes dones que no n‘han tingut. 

(Serra, 2019) 

 

En efecte, aquesta voluntat fa part a tota l‘obra de Solà. En el cas de l‘exposiciñ, per a 

fer-ho, hi barreja els animals. En una paraula, a partir de les imatges de tot de rucs reals 

de carn i ossos, així com de dones que els colquen, reverteix la història de la dona 

dolenta, sense, tanmateix, fer-ne variar els fets. En aquest cas, també, ―l‘animal pot 

convertir-se en un aliat de les subalternitats de gènere‖ (Pons, 47: 2020).  

 

Així doncs, en l‘exposiciñ, els vídeos que apareixen entre fragment i fragment de la 

rondalla de les bruixes del Pla de les Arenes semblen ser una manera de mostrar que 

pertot hi ha hagut dones que han dominat les bèsties, les reals i les metafòriques.  
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Comptat i debatut, el vídeo afaiçona una exposiciñ a primer cop d‘ull estrictament 

documental, però que a partir del contrast entre la ficció de la contalla i els cossos de 

carn i ossos crea un exercici d‘apoderament. A més a més, fa que la història, a despit de 

ser una reproducció fil per randa de com la troba al Lluçanès, faci l‘efecte que la veu 

canviï de subjecte. 

 

Passem ara a la novel·la que ha posat Solà al focus mediàtic. Canto jo i la muntanya 

balla ha estat premiada amb el premi Anagrama de novel·la en català 2019 i amb el 

premi de Literatura de la Unió Europea, essent així el primer cop que aquest premi és 

atorgat a una obra en català. La novel·la és un cant de cants d‘una petita contrada del 

Pirineu, és una història contada a partir de diferents veus. És la novel·la en la qual 

perfecciona i consolida una tècnica que ja hem vist que feia servir al llarg de la resta de 

l‘obra, tant a l‘exposiciñ com a la novel·la.  

 

Just suara vèiem una història de homes que tornaven rucs, un patrñ, el de l‘home-bèstia, 

que fa part de la tradició literària occidental.  A la novel·la Canto jo i la muntanya 

balla, n‘hi tornam trobar. Al capítol de ―La poesia‖, en què Hilari n‘és el narrador, hi 

apareix un ―poema per a l‘home llebre‖,  que fa així: 

 

Dorms al ras, com les llebres 

sense casa, sense cova, sense cau, 

per flassada la intempèrie, 

per cobert un matollar. 

Cor petit ple de paüra 

no clous mai del tot els ulls, 

amagat entre obagors 

saltes, fuges, mors de por. 

Com un corc, com la malura,  

la feresa t‘ha envaït. 

Se t‘ha cruspit les paraules, 

                                   les memòries, els dos fills.   (Solà 2019:76) 
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Ací l‘animal hi apareix, com abans, barrejat amb l‘home, amb un punt que el lliga amb 

la literatura fantàstica. Tanmateix, ara no és pas que sigui un home-bèstia literalment, 

talment havia passat amb l‘home-ruc, sinó que és un home-llebre en tant que té 

comportament semblants de les llebres. Físicament, per això, poc que ens el fa imaginar 

com un lagomorf. Som davant una comparació típica amb les bèsties. Per tant, la llebre 

ací no esdevé pas cap subjecte que fa servir el llenguatge humà. Més aviat, és l‘home –

el pare d‘Hilari— que comença d‘agafar característiques no humanes, típiques de les 

llebres. Amb això, el que aconsegueix és d‘‖aculturitzar‖ l‘home i descriure‘l com a 

algú que no viu segons els paràmetres culturals de la societat. Comptat i debatut, per 

això, és la descripció típica dels muntanyesos. Com les llebres que, en sentir la 

presència d‘algú altre, parteixen escapades.  

 

Segurament, la característica humana que més ha servit de definició a filòsofs per a 

diferenciar-nos de la resta d‘animals ha estat la parla. La tradició diu que els 

muntanyesos  eviten els altres humans i, per tant, no enraonen gaire. Només cal que 

mirem dins la cançñ catalana actual. Guillem Roma parla d‘un home ―sorrut‖ a ―El 

senyor‖ i Joan Miquel Oliver diu que ―esquiva camins i acampades/ per no topar amb 

éssers humans‖, a ―Petit homenet de muntanya‖.  Normalment, a més a més, hom ha dit 

que per a conversar cal que hi hagi, pel cap baix, dos interlocutors. Malgrat, és clar que, 

hom també pugui enraonar amb la veu interior. Així doncs, és lògic que per a descriure 

algú que no parla o gairebé no parla hom soli triar una altra bèstia per a fer-ne la 

metàfora. Christian Doumet, a un article intitulat ―Animal Poésie: Remarques sur le 

mutisme et l‘animalité dans la parole poétique‖ afirma que 

 

l'animal, ainsi entr'aperçu [...] désigne donc une sorte de frontière du mutisme. 

Car descendu des collines qui ratifient sa nature de fauve, le lion [parlava d‘un 

quadre en què hi eixia un lleó] emporte encore avec lui, au milieu des 

raffinements humains, la sauvagerie du monde silencieux. (2017: 117) 

 

En efecte, hom fa servir les característiques de la llebre, el silenci –més aviat no mota—

que fa la llebre, per a aplicar, a primer cop d‘ull, un procés de deshumanitzaciñ. En la 

literatura, de fet, el motiu de l‘home mut ha estat un tòpic habitual al llarg del temps. És 
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un home salvatge que perd les facultats culturals que li pertocaria haver adquirit.  No 

pas endebades,  el doctor Jean Itard bateja com a ―nen-llop‖ Víctor d‘Avairon, un infant 

que havia sobreviscut entotsolat a bosc.  En definitiva, hom ha associat el viure isolat de 

la societat amb l‘animalitat. 

 

A la segona part de Canto jo i la muntanya balla, al capítol ―El primer cabirol‖, en 

canvi, és el cabirol qui, d‘una manera o altra, s‘humanitza. S‘humanitza en tant que és 

ell qui conta la història, qui la narra. Té una veu pròpia. El capítol és escrit en primera 

persona i ens conta com va viure el fet que una caçadors l‘empaitessen per a caçar-lo. 

La cria de cabirol comença de narrar quan encara era a dintre el ventre de la mare. 

Evidentment, ni que els cabirols tinguessen la capacitat de parla no els podria pas 

recordar com van nàixer. En la mateixa tendència de donar veu a allò que mai no n‘ha 

tinguda,  emperò, Irene Solà s‘aventura a descriure quines sensacions té un cabirol al 

moment de nàixer. Per la poeticitat del moment crec que paga la pena de reproduir-lo: 

 

Els crits de la mare, els lladrucs, roncs i alhora aguts. Un darrere l‘altre. Que 

volien dir que ja era l‘hora. La foscor ja no ens hi volia. Primer el meu germà i 

després jo.  Primer les potes, després el cos. A dintre no estàvem molls. A dintre 

estàvem foscos i calents. A fora estàvem molls. I els ulls no en sabien, de mirar, 

perquè no havien mirat mai res. Tot era fosc a dintre i no sabien que servien per 

mirar. Tancadets i descansant. (2019:56) 

 

D‘una manera extremadament senzilla i delicada Solà descriu com és el procés 

d‘aprenentatge més bàsic i primerenc que tenim els animals.  Com que no els havia 

haguts de menester mai, els ulls, no els havia après de fer servir. Res pus. Allò més 

lògic convertit en una manera poètica. Una altra característica de les bèsties salvatges, 

no adondades dels humans, és que saben escoltar l‘entorn. Per això, ens diu que sabia 

que eren molls perquè ―l‘aire ens ho deia‖ (2019:56).   

 

Després, continua de descriure‘ns com és aquest entorn que l‘envolta. De seguida, es 

tem sense gota de dramatisme que no tot sñn flors i violes: ―Hi havia totes les coses. Les 

que fan olors. I les que fan sorolls. Les que fan por i les que fan benestar‖ (2019: 57).  
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Tanmateix, el to amb el qual Irene Solà descriu com és aquest món nou que descobreix 

la cria de cabirol en nàixer fa que el lector imagini, malgrat tot, una mena de jardí 

paradisíac. És clar que, a més del to, al potencial lector occidental que ho llegeix té tota 

una tradició a darrere de boscs i prats on hi tresquen cabirols feliços. 

 

La mare del petit cabirol, tot seguit, li ensenya de reaccionar a partir de les emocions 

que sentirà. Més concretament, li explica que si mai sent por el que ha de fer és 

començar de córrer, que són per a això les cames. En efecte, als animals hom sempre els 

ha atribuït un comportament irracional i instintiu. Per tant, que basen llurs accions a 

partir de les emocions que senten.  Generalment, hom ha entès que aquesta casta de 

coneixement poc que era vàlida, perquè nosaltres, els humans, i més especialment els 

homes, no podíem rebaixar-nos a generar coneixement talment el que generen la resta 

d‘animals.  

 

Com afirma Pons, ―un dels puntals del gir afectiu en les ciències humanes i socials ha 

estat l‘entesa de l‘emociñ com a font de coneixement i instància productora d‘agència‖ 

(2020: 45).   D‘aquesta manera, el cabirol esdevé un agent quan aprèn de comprendre la 

por. Això és,  que en sap la causa i sap què ha de fer per  a provar que li espassi, malgrat 

que no pugui pas reeixir-hi. Segons Sianne Ngai, el cabirol s‘ha d‘enfrontar a una 

emoció negativa i disfòrica. Ho descriu així: 

 

 Like rage and fear, ugly feelings such as envy can be described as dysphoric or 

experientially negative, in the sense that they evoke pain or displeasure. They 

can also be described as ―semantically‖ negative, in the sense that they are 

saturated with socially stigmatizing meanings and values (such as the ―pettiness‖ 

one traditionally associates with envy); and as ―syntactically‖ negative, in the 

sense that they are organized by trajectories of repulsion rather than attraction, 

by phobic strivings ―away from‖ rather than philic strivings ―toward. (2005: 11) 

 

La por, d‘altra banda, cal que la relacionem amb allò desconegut. És allò que no sabem 

què ens passarà si ens passa.  Normalment, la por d‘allò desconegut fa que la literatura 

vagi curulla ―d‘animals salvatges‖ que, per desconeguts, facin d‘element catalitzador de 
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la por d‘un humà.  Doumet, en l‘article ja citat, analitza el quadre d‘un  lleñ i en diu que 

―ainsi, le lion avenant d'Antonello nous fait-il dériver vers un inconnaissable ; et le 

mystère dont nous alourdissait tout à l'heure son ombre, nous pouvons maintenant le 

reconnaître d'essence poétique‖ (2007: 118).  En el cas del cabirol, doncs, es giren els 

papers. És ell qui té por dels humans i els descriu com qui no fessen part del seu hàbitat: 

 

 I, aleshores, de cop, sento el soroll que fa més por de tots. El soroll més dolent, i 

més estrident.  El soroll de les passes, massa fortes.  El soroll dels crits, com 

esgarips. El soroll que no ve del bosc sinñ d‘un lloc que no conec, d‘un lloc que 

no sé.  

La fressa d‘aquelles bèsties s‘apropava i jo sentia com venien, com s‘acostaven, 

com em descobrien. (Solà 2019: 58) 

 

En primer lloc, crida l‘atenciñ que el cabirol descrigui l‘humà com algú que poc que fa 

part del bosc. És un ésser que ve de fora. Consegüentment, Irene Solà el que fa és de 

capgirar l‘alteritat. L‘home és algú que ve de fora bosc, d‘allò desconegut, i genera por 

al cabirolet, que només coneix que les fresses i flaires del bosc. El més enllà li és 

sinònim de perill. D‘alguna manera, s‘atansa a allò que demanava Massumi:  

 

The concepts of nature and culture need serious re working, in a way that 

expresses the irreducible alterity of the non human in and through its active 

connection to the human, and vice versa. It is time that cultural theorists let 

matter be matter, brains be brains, jellyfish be jellyfish, and culture be nature, in 

irreducible alterity and infinite connection. (1995: 100) 

 

És clar que hi continua d‘haver una alteritat, perquè hi ha un conflicte d‘interessos: el 

cabirol no vol pas ser capturat i els homes volen capturar-lo per a cruspir-se‘l. Per això 

és de subratllar l‘adjectiu ―irreductible‖, que acompanya ―alterity‖. Sempre hi haurà 

aqueix mínim d‘alteritat en tant que parlam  d‘éssers diferents d‘espècies distintes. El 

subjecte subaltern, el cabirol, doncs, s‘apodera a través de prendre la veu i fa que, a 

desgrat que l‘escena no és ―bona‖ per a ell, no sigui pas ―l‘Altre‖. Cau l‘alteritat. 

 



31 

 

D‘altra banda, cal dir que el cabirol no ens presenta pas l‘home com a quelcom que no 

faci pas part dels perills de la vida. És a dir, contràriament a la tendència més que 

general dels qui s‘amoïnen dels subjectes subalterns que són els animals, que volen 

posar una barrera total entre els ―animals salvatges‖ i els humans, Irene Solà crea una 

escena en què l‘humà, a despit de ser el qui empaita, és una bèstia més del bosc tot i no 

viure-hi.  

 

Finalment, és de destacar, tot tornant al tema de l‘altre, com acaba el capítol. El cabirol 

sent la fressa d‘un tro molt fort –un tret— que li sembla que serà la fi del món, que 

després d‘aquell soroll la vida no podrà pas continuar.  Abans d‘això, havia imaginat 

trobar una femella i tenir cries mentre trescava pel bosc i bevia aigua fresca. Però quan 

va veure la mort arran d‘ell etzibà: ―Adeu, bosc. Adeu, matinades. Adeu, ocells. Adeu, 

sol. Adeu, cabirol que soc jo. Adeu, cabirol que son els altres‖ (2019:61).  

 

Això ens recorda que el cabirol no és pas, segons els principis heideggerians, un animal. 

Eduardo Mendieta, en un article intitulat ―El bestiario de Heidegger: el animal sin 

lenguaje ni historia‖,  reflexiona que ― el animal es pobre en mundo puesto que el 

mundo del animal no permite al ser de los entes (being of being) aparecer en sus propias 

condiciones. Las cosas se dan para el animal, únicamente en calidad de sus instintos‖ 

(2012).  És a dir, que l‘animal no té una capacitat d‘autoconsciència, de reflexiñ de la 

mateixa ―esseritat‖, que diria Lluís Solà. En mots de Jean Grondin, només ―l‘homme 

n‘est pas immediatament englouti par l‘étant qui l‘encercle et qu‘il peut configurar son 

monde, dans les limites de sa finitude ou justament parce qu‘il est fini‖(2007: 32).  

Comptat i debatut, doncs, Irene Solà dota d‘una autoconsciència el cabirol que fa ser un 

ésser més. I no pas només perquè es digui adeu a si mateix, sinó que també perquè sap 

que hi ha uns altres cabirols a bosc que no els veurà pus, i veu que fa part del ―ramat‖.  

 

Canto jo i la muntanya balla, per això, és un llibre fet a partir d‘un cant polifònic, en el 

qual l‘argument no és pas allò més important, sinñ que el centre d‘atenciñ rau en com 

ens és contat. Així doncs, un mateix fet pot eixir més d‘una vegada contat per diferents 

veus. És el cas de l‘intent de caça del cabirol. Hilari en fa un poema: ―Poema per al 

cabirol que es va escapar‖. El poeta aconsella el cabirol amb la mateixa idea que la seua 
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mare: que corri davant el perill. De fet, el ritme del poema es basa en aquesta frase, que 

es repeteix cíclicament: ―Corre, vola, cabirol.‖. El poeta fa com si parlés amb el cabirol 

que va poder escapar de la cacera. Hilari no vol que el matin i li vol dar consells com a 

individu que fa part, tot i que no vulgui, del grup –els humans— que ―l‘espellotarà‖ 

només per a dissecar-lo, com indica que l‘emplenarà de ―pallús‖.  

 

Al cap d‘uns capítols les bèsties tornen prendre la veu. En aquest cas, sñn els ossos, un 

dels animals la relació i convivència dels quals amb els homes ha generat més polèmica 

i debat. El capítol se situa a Prats de Molló, malgrat no ens ho especifiqui, com 

demostra el fet que empaiti els homes, ―salti‖ i ―esbramegui‖ ―baixada del castell avall.‖ 

No és gota banal que se situï ací, car crea un diàleg força interessant de l‘os ―de carn i 

ossos‖ de la novel·la amb l‘os ―disfressat‖ de la realitat que cada febrer davalla rosts 

avall del castell fins a la vila tot empaitant amb coces, empentes, rodolons i esgarips els 

pradencs i forasters.   

 

L‘os repeteix, al començament del capítol, fins  a tres vegades qui és, en un clar intent 

de reforçar una identitat dèbil, en tant que bèstia que havia desaparegut de la contrada 

(―Soc l‘os. Soc l‘os. Sem els ossos:‖ (2019: 143)).  És un retorn de la bèstia per 

aqueixes muntanyes. Diuen que venen d‘una ―son molt llarga i ens hem llevat‖ (2019: 

143). Evidentment, això és una exageraciñ clara de l‘hivernada dels ossos, però també 

una referència a la ―festa de l‘os‖ de Prats, que l‘os representa que és endreçat tot l‘any
2
. 

A la festa, l‘os es desperta de tot l‘hivern i ve cap al poble per a tornar guanyar 

l‘hegemonia de la muntanya, per a tornar ser al cim de tot de la cadena alimentària. Els 

homes, per això, que temen per llurs vides, l‘acaben caçant quan arriba a la plaça de la 

vila i fan gresca i xerinola per a celebrar que no els molestarà pus.  Amb aqueix mateix 

pensament, ha estat com els pobles del Pirineu han aconseguit, al llarg de segles de 

lluita aferrissada i ininterrompuda, anihilar l‘os de ―llurs contrades.‖  ―El darrer os mort 

a la regiñ va ser abatut a Castell, al vessant nord del Canigñ, la dècada de 1850 a 1860‖ 

(Casanovas, 1999: 216).  

 

                                                 
2
 Aquesta festa va inspirar el novel·lista nord-català Joan-Lluís Lluís a escriure El dia de l’ós (2004). I, al 

seu temps, aquesta novel·la va inspirar Irene Solà per a escriure Canto jo i la muntanya balla.  
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Encara ara, si hom diu el nom de l‘os als pobles del Pirineu Central, en què l‘os n‘havia 

estat eliminat feia no pas gaire abans de la reintroducció, els muntanyesos posen el crit 

al cel. L‘exemple més clar el trobam a l‘Arieja, Occitània, on un grup de muntanyesos, 

ramaders, caminants i caçadors  es van tapar les cares, van agafar les armes i van fer un 

comunicat en què amenaçaven de tornar obrir la caça de l‘os, amb un component estètic 

que recordava al d‘un grup terrorista. En el comunicat afirmen al jornal La Dépêche  

que la introducciñ de l‘os eslovè –remarquen que poc que és el d‘aquí— ― il limite aux 

hommes, aux femmes de la montagne l‘accès, la liberté d‘être, de faire, de travailler‖ 

(2017).  Per tant, el veuen com una amenaça a llur dominació del territori. A la novel·la, 

l‘os fa servir el mateix argument, tot afegint-hi el dret d‘antiguitat:  

 

Venim a venjar el que era nostre i ens vàreu prendre [...].Aquí hi érem nosaltres. 

Primers. Molt abans que els homes i les dones. Vàrem arribar primers i aqueixes 

muntanyes, aqueixa fred, aqueix cel, aqueix bosc i aqueix riu i el que tenen 

dintre, peixos i fulles, eren nostres. Érem els amos. I allavores vàreu venir. 

Homes fastigosos que maten el que no es mengen. [...] I que nosaltres érem 

forasters., forasters a casa nostra. I vinga matar-nos. Només les bèsties salvatges 

maten el que no es mengen. (2019: 143)  

 

I quan parla d‘antiguitat també cal dir que el conflicte amb l‘os ho és força. Al Capcir, 

ja l‘any 1392 el rei Joan I el Caçador, digué, segons Casanova: 

 

En Pere Vidal atenets que los hòmens del lloch d‘Esposolla sñn maltractats per 

moltes salvatgines, així de porchs senglars com d‘ñsses en tant que es dubta que 

per aquesta rahó los homes del dit lloch no haien a desemparar lo dit lloch e 

anar-se‘n en altres partides per què han suplicat a nñs que donàssem llicència que 

pusquessen menar foch en los boschs de la castellania de Puigbalador e 

enderrochar [...]. (1997: 234) 

 

L‘odi contra l‘os i la basarda de l‘os era  disforja. Tant que en aquells temps fins i tot 

parlaven de menar foc a tot el bosc. Sols per a combatre el plantígrad. L‘odi, doncs, 

havia florit tant que la reacciñ de l‘os tampoc fa d‘estranyar. Al llibre, la bèstia sembla 
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acumular-lo tot. L‘emociñ que hom n‘espera de les bèsties quan hom els ha parat 

trampes, els hagi volgut pelar, és que tinguin una reacció de por i de distanciament 

social. Ací l‘os, per això, ha expressat l‘emociñ que en direm ―proscrita‖ per a 

convertir-la en una arma mateix contra llur desaparició com a espècie. És a dir, la ràbia 

tota sola  li serveix per a apoderar-se i poder tenir esperança d‘un retorn en l‘avenir.  I 

aquesta ràbia que, com és lògic, ha de tornar por en el receptor, que és l‘humà: ―Soc la 

vostra por que se lleva un cop a l‘any‖ (2019: 145).  Solà, per tant, com Pons ja havia 

advertit, fa un ―tractament de l‘emociñ, entesa no tan sols com a motiu temàtic sinñ 

també com a element discursiu, és a dir, com a pràctica que constitueix l‘objecte a què 

es refereix‖ (2020: 41). I, en aquest cas, és ben literal. 

 

D‘altra banda, hi ha una declaració de guerra mútua entre els dos omnívors més grossos 

de la piràmide. Ni els uns ni els altres en volen saber res, de l‘altra espècie, i afirmen 

que la muntanya és d‘ells. L‘os retrau als homes que no facin servir l‘argument 

utilitarista. Ursula Wolf, en el llibre Ética de la relación entre humanos y animales , 

quan analitza els arguments de Peter Singer, que és un dels primers autors moderns a 

pensar els drets dels animals del punt de vista utilitarista, troba que 

  

de que cada individuo procure elevar al máximo su pròpia dicha y todos los 

individuos intenten hacer lo mismo con su dicha respectiva, no puede deducirse 

que  todos los individuos hayan de intentar elevar al máximo la dicha total. Por 

tanto, en el fin de la objetiva dicha conjunta se da una posición absoluta de valor 

que de partida no tiene una explicación ulterior. (2013: 48)  

 

Per tant, davant l‘argument utilitarista de l‘os, que resa que només hom pot matar per a 

menjar, ens mena, justament, al lloc on l‘os enraona i esbramega contra la situaciñ 

d‘extinciñ que han patit. La recerca de la felicitat individual no ha pas dut, doncs, a 

l‘assoliment d‘una felicitat general. L‘os mateix els justifica l‘extermini del qual es 

queixa. Car, en general, els muntanyesos sols han matat ossos per a tenir l‘abastiment de 

menjar assegurat. Ja sigui per tal de tenir el bestiar a resguard –com era habitual al cantó 

català i aragonès—  o per a menjar-ne, a tall d‘exemple, el pernil –com feien els 

occitans. Malgrat que fos sempre, en tots els casos, un trofeu de caça.  
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Com demostra el fet que el treien a passejar per a mostrar a tothom que hi havia ―un 

adversari‖ menys per a la supervivència a la muntanya i, a canvi, rebien donacions  de 

tall i vianda i ballmanetes de tot el poble. Eugeni Casanova en documenta un exemple a 

la Val d‘Aran: ―els animals van estar penjats a la porta d‘una carnisseria d‘Era Carrèra, i 

els caçadors van fer la capta habitual, que els va proporcionar cèntims i menjar. Algunes 

persones els van donar cinc pessetes, i fins i tot deu‖ (1997: 80).   Comptat i debatut, 

l‘os del llibre també renega d‘una cosa que els mateixos ossos fan: matar per a no res. 

Quan un os ataca un ramat d‘ovelles, a diferència d‘una vacada o una eguassada, en 

mata més que no pas en menja. En primer lloc, perquè fa estimbar moltes ovelles que en 

fugen.  

 

L‘os, doncs, pren la veu en un conflicte de convivència que dura d‘ençà dels començos 

de la història i, a través de les emocions, hi diu la seua tot constatant una situació 

d‘atzucac, però que amenaça de tornar ser favorable per a ells. Irene Solà, en definitiva, 

torna donar veu a aquells a qui els l‘han presa. A més a més, la dona d‘una manera ben 

particular.  A partir d‘un símbol, el qual és el plantígrad fictici de les festes de l‘os de 

Prats crea un os real, de carn i ossos, que enraona i reflexiona per a convertir-lo, de fet, 

en un altre símbol: el dels animals que malgrat ocupar el cim de la cadena alimentària, 

d‘haver estat els reis dels boscs i les muntanyes, han restat relegats a una posició 

marginal i d‘extinciñ per mor de l‘home.  
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JAUME COLL MARINÉ : RURALIA CONTRA NATURA 

 

Fins ara, hem vist com apareixien tractats els animals no-humans en l‘obra d‘Irene Solà. 

Hi sortien, sobretot, essent un subjecte i amb una veu pròpia, que els posava al mateix 

nivell que els humans, en molts casos. Jaume Coll comparteix amb Irene Solà diverses 

característiques. En primer lloc, són de la mateixa generaciñ: ella és de l‘any 1990 i ell 

és del 1989. Això no vol pas dir que comparteixin estètica –si és que pertanyen a cap—, 

però, en tot cas, poc que és a gratcient. En segon lloc, tots dos sñn nats a l‘oest d‘Osona, 

a pagès, tot i que un sigui de muntanya i l‘altra de la plana. Jaume Coll és de 

Muntanyola i Irene Solà és de Malla, dues viles veïnes que llur economia es basa en la 

ramaderia i l‘agricultura. Finalment, tots dos fan girar llurs obres al voltant dels animals 

i la vida rural, o, si més no, animalitat i ruralia hi són motius recurrents que trobarem 

pertot.  

 

Jaume Coll és un poeta que construeix una obra poètica en què els animals hi tenen un 

pes molt important.  En parla tant perquè fa part del seu entorn dels dies de cada dia. Ell 

mateix diu que seria deshonest parlar d‘una cosa que no fes part del seu entorn, perquè 

no la coneixeria. En aquest apartat assajarem de veure de quines maneres hi surten, tot 

relacionant-ho, com hem fet amb Solà, amb les teories de l‘animalitat. 

 

El poeta de Muntanyola ha publicat dos llibres: Quanta aigua clara als ulls de la veïna 

(2014) i Un arbre molt alt (2018), guanyador del Premi Ausiàs March de Gandia. A tots 

dos llibres hi ha una clara presència dels animals. Només que reparem els índexs hi 

trobarem vuit poemes intitulats amb noms d‘animals o quelcom que s‘hi relaciona. 

Tanmateix, com veurem, poc que són pas bestiaris clàssics, ni en la forma ni en la 

intenció.  A Quanta aigua clara als ulls de la veïna hi trobam tots aquests poemes: ―Les 

vaques‖, ―El gos‖, ―El gall‖, ―L‘ocell‖, ―La son dels conills‖, ―Senglars‖, ―Fems‖ i 

―Munyir‖. D‘altra banda, a Un arbre molt alt hi trobam ―Cavalls blaus‖, ―Dos ocells a 

quarts de set del matí‖,  ―Pollastres‖, ―Sant Francesc i els ocells‖, ―Conills‖, ―Un pardal 

ha vingut a morir-se al meu quarto‖, ―La cançñ del xot que canta sol i és molt tard‖,  

―La gata groga‖, ―Les guineus‖, ―El mirall; les aloses‖ i ―Els cérvols‖.   
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El primer poema que ha aparegut, ―Les vaques‖, és un dels poemes que més s‘ha 

socialitzat i superat els lectors estrictes de la seua obra. És  a dir, ha estat interpretat a 

molts més recitals i publicat com a poema triat per a antologies a la xarxa.  En alguna 

ocasió, com al Congrés Internacional de Joves Investigadors de Llengua i Literatura 

Catalanes 2019, celebrat a la Universitat de les Illes Balears, fins i tot Mateu Xurí ha 

creat una glosa que dialogava amb el poema.  

 

Si ha estat tan celebrat, efectivament, és perquè aporta quelcom nou a la tradició.  

Vegem-ho. El poema, per començar, s‘intitula ―Les vaques‖. Així doncs, sembla que ja 

podem interpretar que no parlarà pas d‘una vaca concreta ni d‘unes vaques concretes, 

sinñ que parlarà de les vaques en general. El cas, emperò, és que parla d‘unes vaques 

concretes que pasturen a la vora de ca seua. En realitat, porta a la pràctica una poètica 

ben antiga però que Coll defensa i es fa seua: sols pots arribar a allò universal a través 

d‘allò que t‘envolta, d‘allò proper.  

 

El poema se separa en dues parts i un vers final. La primera part consta de dues estrofes 

anisosil·làbiques  de versos heptasíl·labs i octosíl·labs. Ens situa en el lloc concret on es 

troba la veu enunciadora, sense que hi entri encara la presència animal. Sabem que 

d‘allà estant –de Muntanyola estant—  veu tota la Plana i el Pirineu, i hi injecta al 

poema una tranquil·litat de quan tens una visió àmplia del paisatge. A més a més, es fa 

seu aquest paisatge, que, de tan ―corprenedor‖,  encara que acluqui els ulls poc que 

veurà res diferent. Continuarà de veure la Plana i el Pirineu, a despit de no veure-hi.  

 

En aquesta tranquil·litat d‘esperit, i visualitzant el paisatge a les palpentes amb tots els 

ets i uts, és quan apareixen les vaques. Ara el jo poètic passa o per dintre o ran d‘un 

camp en què hi pasturen calmes, sense importar-los gaire per a no dir gota la presència 

d‘aqueix humà. Les dues estrofes en les quals sñn protagonistes més el vers final fan 

així: 

 

i les vaques que van fent, 

que si passes fan que et miren 

i diuen ―què?‖, i tu ―doncs mira‖ 
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(ajups el cap, elles la banyes) 

 

i els vedells, que tant els carda, 

ho tenen fet, que ni xumar, 

res no se‘n va, res no s‘acaba, 

que avui fa vent, també per dins, 

 

        i va durant això de viure. (2014 19) 

 

En passar-hi el jo poètic pel costat,  les vaques tan sols ―fan que et miren‖. Això és, que 

només és fer el gest sense gens d‘intencionalitat. L‘autor, doncs, lloa aqueixa manera de 

fer de la vaca que sembla tan despreocupada si la comparam amb la nostra. És la cosa 

de no fer cabal ni de qui passa arran nostre.  El subjecte, que és humà, mira de 

comprendre-les senzillament per a comprendre més bé les vaques i, per tant, el món, del 

qual ell en fa part, com és obvi. En un altre poema, explicita i descabdella d‘una manera 

molt clara aqueixa poètica. Heus ací: 

 

Hi ha tot allò que fan els animals 

i tot allò que fan les plantes, 

aquell seu tros de món 

on creixen, fan sorolls i s‘alimenten. 

Al món hi ha tot això i el que no entenc. (2019: 56) 

 

Amb una humilitat francament encomiable, ens  explica que parla del que fan els 

animals perquè és allò que ell sap. Si sabés el sentit de la vida i la mort, també ens el 

faria avinent: però com que no n‘és pas el cas, es conforma amb això. Així doncs, 

coneix les vaques de tant haver-les tractades d‘ençà que era vailet i escriu què és que 

diuen quan hi passa pel costat. És a dir, que hi estableix un diàleg. I, a desgrat que el jo 

poètic sigui el narrador, també hi apareix la veu d‘una vaca que mota però diu tan sols 

un ―què?‖ ben eixut,  d‘aquells que hom empra just quan nota que és escomès amb la 

mirada però no pas amb paraules i vol saber què és que pensa o vol l‘altre. O, en altres 

mots, quan hom sent que li ha estat ―envaït‖ l‘espai propi.  
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La resposta és, davant una qüestiñ tan habitual, d‘aquelles que hom ja té prefabricades 

per a determinades situacions. És una resposta automatitzada, que serveix per a no dir 

res sense haver de callar. Si li diu que ―miri‖, que jutgi ella mateixa, no s‘haurà de 

mullar gota.  El jo poètic aprèn de les vaques aqueix ―anar fent‖, sense gota de pressa, 

aqueix contemplar el voltant per a afaiçonar el paisatge de cadascú, que no pas 

contemplar un paisatge ja fet, únic per a tothom. De tot el que podia veure, el jo poètic 

només en remarca els elements que ell considera importants, talment les vaques només 

miren que l‘herba i l‘humà que gosa destorbar la tranquil·litat de llur camp.  

 

I si les vaques gairebé ni s‘immutaven, els vedells pla. Els joves, que no han de ni 

xumar, car suposam que ja ho deuen haver fet, no han de fer res. Només estar-se al lloc 

concret, al prat, mentre no fan res pus que veure la vida. La presència d‘algú altre, de 

fet, ―tant els carda‖. I, per tant, tot continuarà d‘anar igual com sempre, ―res no 

s‘acaba‖. Finalment, el poema acaba amb un correlat objectiu força típic en la literatura, 

que avui gairebé seria de mal acceptar a causa del seu desgastament si no fos perquè ho 

fa d‘una manera molt senzilla i perquè es coneix que sap prou bé la tradició que hi ha a 

darrere. Això és, en efecte, el vent com a sinònim d‘inestabilitat emocional: ―que avui fa 

vent, també per dins‖.   

 

La conclusiñ del poema, emperò, s‘allunya d‘aquesta emociñ per a servir-se, més aviat, 

d‘aquella manera de fer de les vaques. Amb una frase absolutament intranscendental, 

gairebé lògica, fa pujar el poema fins a un nivell filosòfic de reflexió de la vida. ―I va 

durant això de viure" és la constatació que la vida passa tant si vols com si no, tant si fa 

vent per dedins com si no. Per tant, les vaques aquí esdevenen per al poeta un exemple 

de vida, sense, tanmateix, voler-ne tornar.  L‘animal, doncs, aquí, es converteix en un 

aliat de gestió emocional.  Tant el poeta com les vaques abaixen la testa per a continuar 

de viure.  Comptat i debatut, doncs, Jaume Coll sense personificar gaire les vaques, les 

fa enraonar en llenguatge humà, en un equilibri just entre deixar-les ser bèsties i poder-

les comprendre a través del nostre llenguatge. Tal com apunta el  biòleg, etòleg i 

ecologista Marc Bekoff  ―using anthropomorphic language does not have to discount 

the animal‘s point of view. Anthropomorphism allows other animals‘ behavior and 

emotions to be accessible to us‖ (2000: 267). 
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Un altre tema que tracta Jaume Coll és el de la ramaderia i les consegüents emocions 

que genera, tant en la banda dels animals com dels humans. El primer poema en el qual 

surt aquesta temàtica és ―Munyir‖, també del llibre Quanta aigua clara als ulls de la 

veïna. El poema parla d‘un dia que el jo poètic, al qual veiem una ombra de l‘autor, va 

munyir les cabres de ca seua. Els seus pares havien partit i va haver de fer-s‘ho tot sol. 

Amb això, va fer un descuit a l‘hora de posar el ―filtre de la llet‖  i ―el tub que anava cap 

als tancs‖  i va provocar un mullader de tota la llet.  És un poema que, com bona part de 

l‘obra de Coll, empra una tècnica purament narrativa, una mica a l‘estil de Ferrater. 

Així, a la primera part del poema, ens conta com és el procés de preparació per a munyir 

les cabres. Comença un cop que les ha menades dins la sala de munyir, quan es posen 

totes a llurs menjadores.  

 

Fins ara no hi havia eixit res pus que una descripció. En haver-les de punxar per tal que 

romanguin quietes, el poeta ja es demana si fretura o no. Pensa que segurament poc que 

caldria, que només que els donés menjar n‘hi hauria ―més que prou‖. La reacciñ de les 

cabres, per això, que és allò que ací ens interessa, és d‘uns ulls a punt de fer un pet com 

un aglà. El poeta, per tant, relata el dolor a través d‘una imatge més que clara: la 

impotència a punt de sortir-los per la vista. És a dir, la vista com a mitjà d‘expressiñ i 

comunicació.  Això és, efectivament, estrictament lligat amb aqueixa tendència actual a 

fer del cos un text, un mitjà d‘expressiñ.  També, i amb més motiu encara, per a les 

bèsties. 

 

El poeta, tanmateix, per mor que repara que llur sang és diferent –és ací on entra en joc 

l‘alteritat—; és més ―espessa i fosca‖, no la veu prou real. És com si no fos vera. En 

conseqüència, sembla que vulgui dir que el dolor no és un dolor vertader. És aquesta 

dicotomia entre assajar profundament de comprendre els animals i constatar la realitat 

que són diferents i, per tant, traiem mal a posar-nos a llur pell.   

 

El poema, tot seguit, ja parla de l‘aprofitament de recursos de les cabres. En altres mots, 

de les emocions que li fa venir extraure‘ls la llet (i perdre-la). Jaume Coll torna emprar 
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la tècnica de no parlar pas explícitament de les emocions sinó de senzillament descriure 

els fets per a suggerir-les. Ho fa anar així: 

 

no vaig pensar a posar ni el filtre de la llet ni el tub 

que anava cap als tancs, i quasi tota la llet va vessar-se 

per terra, en un bassal blanquíssim i brillant que m‘odiava. 

 

Mentre ho estava netejant, només pensava 

com m‘ho faria per no vessar ni una gota més 

d‘aquella llet que amb prou feines quedava a terra, 

 

i com els braguers arrugats d‘aquelles cabres 

havien hagut d‘entregar la seva immensa rodonesa 

                                            per un grapat de pinso; 

                                                                              i no els la podria tornar. (2014: 33) 

 

En primer lloc, cal destacar aquesta representació del que senten les cabres a través  del 

producte que havien dat. Amb la personificaciñ d‘un bassal, les cabres obtenen veu. És 

clar, és allò que a partir de l‘antropocentrisme hom pot aconseguir, paradoxalment, de 

comprendre  les bèsties, o si més no d‘atracar-s‘hi,  que deia Bekoff en l‘anterior 

citació.  A més a més, hi suma a tot això que en la nostra tradiciñ un color ―blanquíssim 

i brillant‖ és quelcom amb més prestigi i de més valor. Fet i fet, doncs,  a aqueix odi 

també n‘augmenta molt el poder de significació que té. El poeta és odiat per aquelles 

cabres perquè falla una part del contracte. Ursula Wolf explica que Peter Carruthers  

  

aborda un intento moderado de lograr, a partir del contractualismo, la exigència 

de tomar en consideración a los animales. Él argumenta que, en la situación de 

contrato, persones racionales habrían de unirse de cara al desarrollo de virtudes 

Morales, por ejemplo, de una actitud de simpatia. En consecuencia, los juicios 

Morales no solo tendrían por objeto la pregunta de si una acción lesiona un 

derecho constituido por contrato (cosa impossible frente a los animales), sino 
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que podrían referirse también a lo que la acción nos muestra sobre el caràcter de 

la persona. (2013: 76) 

En una paraula, fa servir el ―contracte‖ que té amb les cabres d‘intercanvi de cures per 

llet per a mostrar el caràcter de la persona. El bassal de llet que hi ha a terra, 

consegüentment, mostra el propi jo i, també, les cabres. I això ens fa recordar un poema 

de Mireia Calafell en el qual reinterpreta el mite de Narcís. En parlar de la bassa lluent 

on s‘emmiralla assegura que el ―reflex inclou sempre,/ sempre, l‘entorn, paisatges. Els 

altres‖ (2020: 35). En efecte, dins la llet el poeta hi veu tant el jo com l‘altre, l‘ego com 

l‘alteritat.  

 

Llavors, ve l‘acte de netejar, justament, el bassal on ha pogut veure tot això. Mentre 

n‘eixugava la llet, rumiava com podia fer-ho per a no haver de repetir tot el mullader. 

Car pren consciència que per ―un grapat de pinso‖ les cabres van vendre el seu cos, el 

seu braguer, que va restar arrugat. I, malgrat això, tota la llet era tudada.  La culpa és el 

sentiment que li suscita. Tal com comenta Melanie Klein, en el context d‘una discussiñ 

sobre l‘ansietat i la culpa, ―la frustración intensifica el sentimiento de culpa‖ (1975: 2).  

En efecte, això és la constatació del contractualisme de què parlava Ursula Wolf. No 

haver-lo complert suposa que naixi el sentiment de culpa.  

 

Sense eixir de l‘explotaciñ ramadera,  ara veurem com tracta la mort del bestiar. És a 

dir, Coll Mariné parla dels animals que són destinats al sacrifici per a poder-nos 

alimentar. Tots dos poemes del llibre Un arbre molt alt (2018), ―Conills‖ ( 2018: 34) i 

―Pollastres‖ (2018: 24)  parlen, el primer del cantó de la vida i el segon del cantó de la 

mort, de com és el sacrifici d‘aquestes dues classes de bestiar.  A ―Conills‖ el primer 

vers ja és força inquietant: ―Fan la mateixa cara vius que morts‖, resa gairebé a tall 

d‘aforisme. Com si tant els fos ser poder viure com que no, com si visquessen sense 

viure. Tot seguit hi engega el gos, a la conillera, i remarca que es tracta d‘un gos de 

muntanya dels Pirineus, per a fer més evident el contrast de mida i de correlació de 

forces entre els conill i ell. Els conills, en entrar el gos, comencen d‘arraulir-se al fons 

de les gàbies, mentre el gos no atura de posar-se més i més nerviós per mor que sent que 

els conills tenien por. De fet, Coll descriu amb molta precisió el que eren en aquells 

moments els conills per al ca: ―volves de carn i pèl‖.  
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Això lleva als conills la condiciñ mateixa d‘animal, car com afirma el filòsof Georges 

Chapoutier ―pour le langage populaire, un animal, c‘est un être vivant qui bouge‖ 

(2004: 299).   Efectivament, han tornat només carn i pèl mort en tant que éssers morts 

de por i desvalguts de tota voluntat. A mig poema, per això, es gira la truita i un conill 

es rebel·la contra la presència del ca que havia vingut a fer-los sentir por fins i tot a casa 

seua.  El conill fa un ―parell de salts endavant‖ per a mostrar valentia i coratge, però 

només, és clar, pot arribar fins els barrots de l‘altre costat de la gàbia. Per contra, el gos 

va a lloure per la conillera. Hi ha una mena d‘enfrontament. Amb la mirada li comença 

de suggerir coses i, llavors, li rebla amb mots, assegura el poeta. Vegem-ho. 

 

i, sense mirar enlloc, el mig mirava, 

segur d‘aquella gàbia rovellada 

que era el seu regne. S‘hi acostava, buit, 

i des del fons, mort i negre, dels ulls 

semblava que digués ―Tu, gos, no pots. 

Aquest és el meu regne rovellat 

 i petit. La frontera entre el que és viu 

i el que és mort és aquí. Ningú que hi entri 

ja no en podrà sortir. I ara, gos, ves-te‘n. 

Aquest és el meu regne sense estrelles. 

Aquí ja no es coneix la llum ni el temps. 

Abans de mi no va ser creat res. 

                              Ves-te‘n. [...]  (Coll Mariné 2018: 34) 

 

El conill aquí no és pas que prengui la veu, sinó que només el poeta li atribueix una veu 

que sembla sortir-li del fons de tot de la mirada, la qual és fosca, sense llum i sense 

temps, i, consegüentment, sense vida. Un món que és sense llum, sense temps i sense 

vida sembla  més que no pas un món un no-mñn. Un mñn que s‘és mort. Tots aquests 

fets, sigui o no sigui fet a gratcient, ens fan pensar en primer lloc en Celan i, en segon 
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lloc, en Derrida. Jaume Coll Mariné crea una referència—repetim que no cal pas que en 

fos necessàriament la seua intenció—  al poema ―Grand voûte incandescente‖
3
.   

  

Avec 

l‘essaim d‘astres noirs qui s‘afouille 

une voie de sortie, de départ: 

 

au front caillou d‘un bélier 

je marque au feu cette imatge, entre 

les cornes, dedans, 

dans le chant des circonvolutions, enfle la 

moelle des 

mers de coeur figées. 

 

Contre  

Quoi 

ne fonce-t-il pas? 

 

Le monde est parti, il faut que je te porte. (2006:38) 

 

Evidentment, la semblança és pla més clara si deixam de banda el context i ens deixam 

endur estrictament pels dos textos.  En el món dels conills de Coll no hi ha estels; la 

fosca de la nit, doncs, és ben negra.  En el món que Celan marca a foc al ―bélier‖ 

d‘estels sí que n‘hi ha. De fet, n‘hi ha un eixam: emperò són negres. A efectes pràctics, 

com si no hi fossen. L‘obscuritat regna, doncs, en tots dos mons. Els barrots de la gàbia 

fan de frontera entre la vida i la mort, entre el món nostre i aquest món altre que no és 

món o que és món sense llum, ni temps, ni vida. És un món que, si és certbé tot el món 

és un viatge cap a la mort, dins el ―regne dels conills‖ el viatge pla s‘accelera. O, com 

en diu Celan, la ―voie de sortie, de départ‖.  Sñn allò mateix. Un mñn del qual ―ningú 

que hi entri ja no en podrà sortir‖. És a dir, la Mort. 

                                                 
3
 Com que no sé gens d‘alemany i en català no l‘he pas trobada, he hagut de recórrer a la versió en francès 

del poema ―Grosse, Glühende Wölbung‖, de Paul Celan, traduït per Jean-Pierre Lefevbre. 
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Allò més interessant, tanmateix, és l‘ús que fa el poema de la bèstia. En Jaume Coll hi 

trobam un ús de la bèstia purament referencial, a primer cop d‘ull. Amb aquesta lectura, 

emperò, és quan el poema pot assolir la part simbòlica sense vessar-ne cap bri de la part 

que es refereix estrictament a una realitat que va passar. És a dir, es barregen 

harmònicament sense fer-se nosa l‘una a l‘altra. Com detecta Orietta Ombrosi, ―le bélier 

est celui qui porte ou porterait l‘autre, dans une dimension eschatologique à venir‖ 

(2014:114).  En el poema de Celan, doncs, el moltó és el símbol d‘aquest mñn de l‘Altre 

que cal explicar perquè se‘n va al canyet. Perquè s‘atura d‘existir. Derrida explica 

aquest compromís amb l‘altre i amb aquest mñn que se‘n va així: 

 

Dès lors que je suis obligé, à l'instant où je te suis obligé, où je dois, où je te dois, 

me dois de te porter, dès lors que je te parle et suis responsable de toi ou devant 

toi, aucun monde, pour l'essentiel, ne peut plus être là. aucun monde ne peut plus 

nous soutenir, nous servir de médiation, de sol, de terre, de fondement ou d'alibi. 

Peut-être n'y a-t-il plus que l'altitude abyssale d'un ciel. Je suis seul au monde là 

où il n'y a plus de monde. Ou encore : je suis seul dans le monde dès lors que je 

me dois à toi, que tu dépends de moi, que je porte et dois assumer, en tête à tête 

ou face à face, sans tiers, médiateur ou intercesseur, sans territoire terrestre ou 

mondial, la responsabilité à laquelle je dois répondre devant toi pour toi. Je suis 

seul avec toi, seul à toi seul, nous sommes seuls : cette déclaration est aussi un 

engagement". (2003: 68) 

 

Derrida fa una declaraciñ d‘intencions de la necessitat de tenir sempre en compte l‘Altre 

que no és pas només un sinó que és múltiple. Cal destacar la frase que assegura que ―je 

dois répondre devant toi pour toi‖. Sembla una frase dita per a descriure la poètica de 

Jaume Coll Mariné a l‘hora de donar veu al mñn dels conills que no veuen la llum. Una 

de les coses més interessants de Jaume Coll és que fa un retrat d‘aquest mñn de l‘altre 

sense que li calgui posar gota de dramatisme salva-vides. Amb això ens referim que 

dona veu –o allò que s‘imagina que diuen, car sap que ni parlen ni moten— al món de la 

vida i la mort d‘un bestiar i no cau en la imatgeria prefabricada  i urbanita del 

veganisme, el qual denuncia pràctiques de la ciutat estant i, en molts casos, sense ser 
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coneixedors de la realitat mateixa. Fet i fet, Coll fa que els conills siguin aquest altre 

amb qui comprometre‘s quan sap que no és pas tot sol. 

 

El poema, tanmateix, no girava pas només  al voltant d‘això. Fins i tot gosaríem dir que 

això n‘és just una conseqüència. Ens ho mostra el fet que els versos on conversa el 

conill sols no clouen el poema. En acabat d‘enraonar, torna  parlar del gos i d‘ell. De 

com la por havia canviat de bàndol, i que ara era el gos que tenia por. Això és, havia 

entès que aquell món poc que era el seu. Calia, doncs, que en partís. Ja havien vist prou 

aqueix món que no els pertanyia: amb això al poeta ja li bastava per a poder-lo fer 

existir per a nosaltres, els lectors. De posar llum i temporalitat a un lloc fosc, sense 

estels ni temps.  Ras i curt: com millor podia cloure el poema que tancant la porta del 

mñn de l‘Altre quan ja se n‘havia apropiat prou? 

 

Anem ara cap a un altre poema que també parla, justament, de la ramaderia activa. I 

també hi enfloca una reflexió del món dels vius i el mñn dels morts d‘una òptica a la 

qual, en literatura, no hi estam gaire avesats. Suara hem vist els conills tancats i barrats 

en el procés d‘engreix. Ara Jaume Coll ens transporta en la tria i posterior matança d‘un 

pollastre. Si abans la mort, amb la foscor com a símbol, ja hi era present, ara se‘ns hi fa 

explícita i referenciada. El poema s‘intitula ―Pollastres‖ i l‘encapçala una citaciñ més 

que reveladora de Ted Hughes que fa així: ―Is an act not of violence but of law‖. En 

efecte, ens parlarà de matar sense cap condemna moral, una cosa que, certament, pot 

resultar estranya actualment, malgrat que és quelcom que tothom sap que passa.  

 

El poema comença amb una presentació de la situació. Els pollastres, vermells i amb 

una positura de no tenir por (―amb el petit ample‖), s‘apilonen a desgrat de continuar 

vermells quan hi entren el poeta amb algú que l‘acompanya. Tots dos els guaiten 

estarrufats per a veure quins són els que fan més patxoca. Així doncs, ja els comencen 

de mirar com si fossen el que seran una estona després: tall. Tot i així, es fan enfora per 

a mirar-los més calmadament. Finalment, fan la tria: els varems per a ser triats és que 

sigui o gruixut o vagi a poc a poc. És a dir, per anar bé el gros però que si no el que serà 

de més bon agafar anirà bé. El procés de selecciñ d‘una bèstia per a ser sacrificada ja ha 

estat poetitzat també per Blai Bonet, entre molts d‘altres. El santanyiner, per això, parla 
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del triatge d‘un porc. És força interessant de veure les diferències disforges entre els dos 

processos de selecciñ, que, d‘altra banda, denoten també diferències entre les dues 

bèsties. Per a Blai Bonet el dia de matar el porc és un dia molt important. Ho sacralitza 

d‘aquesta manera: ―La Diada en què el Porc fou nomenat déu/ i triat com a déu de 

l‘amor, va ser perquè la gentea del lloc de Biblos feia guardes/ de temps amb els colors 

de les anyades,/ que l‘any crea.‖ (2014: 552). O: ―Quatre eren els mascles homes que 

triaven déu‖. En efecte, en primer lloc hi ha una diferència de consideraciñ de l‘acte 

mateix de matar la bèstia i, per tant, de consideraciñ de l‘animal. Per a Jaume Coll, el 

pollastre que triarà no serà sinó per raons pràctiques, sense que en cap moment la bèstia 

no pugui ser considerada res més que un ―tros de carn‖. En el cas de Blai Bonet, en 

canvi, la bèstia que matarà arribarà a ser ―un déu‖. Consegüentment, és fins i tot algú 

superior que els humans que el trien per a sacrificar-lo. Evidentment, això és per mor 

del fet cultural i social que el porc era l‘aliment per a tota la família durant tot l‘any. En 

canvi, no s‘ha pas creat cap ritual social al voltant de matar pollastres, perquè és una 

pràctica molt més habitual. 

 

Malgrat que segurament la raó primera per la qual va triar els pollastres Jaume Coll és 

perquè és allò que va veure en escriure el poema, creiem que val la pena comparar els 

dos poemes –de Coll i Bonet— perquè hi trobam en el component social de la matança 

de cada animal una visió de la mort gairebé oposada. Expliquem-nos: Jaume Coll vol 

fer una reflexió sobre la mort dels bestiar però més generalment de la mort d‘una 

manera senzilla, distesa i sense grans afanys de transcendència grandiloqüent, com 

demostra al llarg de tota l‘obra. Així doncs, quins animals podia triar sinñ aquells que 

mata sovint una persona tota sola, sense que ni l‘entorn proper en faci gaire cabal? En 

una paraula, els pollastres. 

 

Els tria, doncs, perquè és de més bon fer engirgolar-hi aquesta idea de la mort com a 

quelcom menys transcendent. O, més que no pas menys transcendent, cosa més dels 

dies de cada dia. Més natural i menys afectada. Per a refermar la idea que és una llei, no 

pas violència, fa servir, de manera molt múrria, la comparació amb la guilla, que n´és 

justament el principal depredador que gosa i pot entrar als galliners.  Així doncs, els dos 

qui entren a cercar el pollastre són comparats a una guilla, depredador que ningú no 
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dubta de la seua legitimitat a l‘hora de caçar-los.  En aquest cas, però, que ―va tipa‖, que 

no té, doncs, fam. En altres mots, que just caça per gola o per diversió. I aquí és on Coll 

situa, de manera molt subtil, el matar el pollastre entre la necessitat més natural i el luxe 

innecessari.  

 

Tot d‘un plegat, un dels dos veu clar qui és el més dèbil, el que li tocarà morir-se, que 

etziba ―aguaita‖, tot fent entendre a l‘altre quin és el que cal  caçar: el que ―va coix‖ i 

―no pot‖ fugir. El pollastre de més bon agafar és el qui pot representar més bé la imatge 

de matar com a cosa no gens especial.  Els pollastres, com a futurs galls, solen ser força 

cantaires. Aquests que surten al poema, emperò, no ho són pas. És clar: senten pla més a 

prop la mort que no pas la vida i el cant els sol servir per a fer avinent que és de dia. 

Saben que aviat no seran res pus que tall. En altres mots, perdran l‘animalitat mateixa. 

Car en un sentit estricte hauran perdut l‘ànima, si ens atenem a la definiciñ clàssica 

d‘animalitat d‘Aristòtil: que no tenen pus ànima perquè ja ―no senten ni es belluguen‖.  

Vegem, abans d‘acabar-ho de comentar, les tres darreres estrofes del poema: 

 

Quasi no canten mai, només esperen, 

que el cant sempre els és pobre enmig del dia. 

Tremolen, buits de tot, de fam i set; 

són de la nit. Però no res, ja està. 

 

Estirat, agafat d‘ales i potes, 

es dóna tot, tranquil, i ni fa força. 

Respira fort, i la sang regalima 

pel marbre, i cau, vermella, dins la pica. 

 

Només un tall, res més, i és una cosa: 

un tros de carn calenta, tova i groga, 

que s‘ha de netejar. Com una llei, 

                  la vida feta bona per la mort. ( Coll 2019: 24) 
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Coll retrata la resignació del pollastre, que es deixa endur cap a la mort sense ni 

bellugar-se per a resistir tot quant podria.  És a dir, en un exercici d‘acceptaciñ de la 

pròpia mort o, anant bé, d‘inconsciència. En un tres i no res, ja li han fet el tall que li 

llevarà la vida. Aquí el poeta, a més a més, trenca amb el tabú de la sang, de la qual 

molt sovint hom no en parla.  Un cop el doll de sang ja raja comença el procés que 

separa, en termes heideggerians,  l‘animal de la pedra o el no-animal, com explica el 

filòsof Enrique Muñoz. Ho rebla així: l‘animal  ―sñlo tiene un acceso limitado al mundo 

o a lo ente‖ (2013:88).  Aquest accés limitat no li ha permès de ―configurar el mñn‖ –la 

resignació davant la mort—  però en canvi sí que li ha permès de ―tenir mñn‖. Un cop 

que deixa de tenir-ne, de món, es posa al mateix nivell que qualsevol altra cosa, i, per 

tant, el poeta ja en té una possessió real. Per a acabar el procés de ser convertit en tall, 

només li cal que netejar-lo.  Finalment, Coll acaba el poema parafrasejant la citació de 

Hughes. Per a comprendre-ho més bé, trobo que paga la pena de veure‘n la deu original. 

El poeta anglès parlava del lluç de riu, del falcó i del bou: 

 

I wanted to focus my natural world –these familiars of my boyhood— in a 

‗divine‘ dimension. I wanted to express my sense of that, Again, these creatures 

are ‗at rest in the law‘ –obedient, law-abiding, and are as I say the law in 

creaturely form. If the Hawk and the Pike kill, they kill within the law and their 

killing is a sacrament in this sense. It is an act not of violence but of law. (2014: 

29) 

 

És a dir, parla de les bèsties salvatges i de llur violència com a quelcom que li ve dat per 

una llei natural i ‗divina‘. Tot i semblar una positura, la de Coll, de voler mostrar una 

superioritat humana, vol dir, en realitat, tot el contrari. Els dos humans qui maten el 

pollastre, en conseqüència, són posats a la mateixa alçada. Són dues bèsties més. Jaume 

Coll, doncs, posa en valor l‘animalitat dels humans. En un treball sobre la violència i la 

vitalitat en l‘obra de Hughes, Saikat Guha reflexiona que ―the beast is, in fact, the 

manifestation of the suppressed animal spirit residing in the core of human unconscious 

that gets released in dream‖ (2014: 479).  Aquí, és clar, el de Muntanyola mostra com 

no és pas només als somnis que compareix la bèstia que tenim dedins.   
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D‘altra banda, en el mateix text d‘on ix la citaciñ que bada i clou ―Pollastres‖, hi apareix 

citat un poema de Hughes al qual convé que hi fem atenció. El poema, que fa part del 

llibre Lupercal,  s‘intitula ―Hawk Roosting‖ i parla un falcó que, mentre reposa ulls 

clucs al cim de tot d‘un arbre, reflexiona sobre el seu poder de matar que té ell al bosc. 

És un poder que li ve de creure‘s per damunt tots els altres animals al bosc. I, amb un to 

burleta, etziba: ―Now I hold Creation in my foot‖ .  És a dir, que el seu poder de matar li 

ve perquè sosté tot quant existeix als seus peus, a tall de Déu.  Amb això, és clar, en té 

prou i de sobres per a justificar totes les matances que fa, és una llei que li ve de 

l‘antigor. I ell no té pas cap motiu de pes per a canviar-la.  

 

I kill where I please because it is all mine. 

There is no sophistry in my body: 

My manners are tearing off heads - 

 

The allotment of death. 

For the one path of my flight is direct 

Through the bones of the living. 

No arguments assert my right: 

 

The sun is behind me. 

Nothing has changed since I began. 

My eye has permitted no change. 

                                I am going to keep things like this. (Hughes 2003: 69) 

 

Quan Jaume Coll diu en el darrer vers ―com una llei, la vida feta bona per la mort‖ 

aquesta llei s‘assembla pla més a aqueixa llei que permet al falcñ de continuar de caçar 

(―the allotment of death‖) com ho ha fet ell i els seus ancestres d‘ençà del començament 

de tot plegat (―nothing has changed since I began‖).  I, sembla ser, que tant el falcñ com 

el poeta continuaran de matar per tal que la vida doni lloc. En tant que bèsties.  

 

Fins ara, hem vist el bestiar domèstic, que és el que ocupa bona part de l‘obra de Jaume 

Coll. Ara passarem, doncs, a veure com hi surten representats els animals salvatges, els 
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qui viuen a bosc d‘una manera autònoma. El primer poema que comentarem serà 

―Senglars‖. Ací el procediment de construcció del poema és pla més clàssic. Les 

úniques veus que hi surten són les veus humanes del poeta i del seu pare, que 

l‘acompanya  a aguaitar els animals. El poeta amb aquesta tècnica ja marca una 

distància que no hi era pas amb el bestiar de la casa. Tanmateix, retrata una escena força 

normal entre la canalla i la jovenalla que viu a pobles: sortir a la nit a aguaitar senglars, 

sols pel fet de poder-los contemplar com furguen o corren.  És una acte d‘acostament i 

admiració a les bèsties que dominen, de nit, els nostres boscs i camps. En primer lloc, el 

pare va a cercar el poeta per a fer-li veure un grup de senglars que pastura el camp de 

davant de casa seua. El poema només en fa que una descripció dels fets. Hi van sense 

fer fressa, d‘amagatotis, per tal que els senglars no en fugin.   L‘escena la podríem 

definir com un poema ―voyeurista‖ clàssic, per bé que sense el component sensual que 

els sols caracteritzar. Romanen allà quiets tot mirant com fan llurs moviments més 

íntims (íntims perquè si els senglars flairen carn humana a prop s‘aturen de fer-los).  En 

efecte, aguaitar el senglar vol dir conèixer-lo més i, per tant, fer més part del bosc.    

 

Finalment, el poema s‘acaba com podem esperar que acabi: el senglar se‘n va. Amb 

això, és clar, també ens fa recordar els poemes ‗voyeuristes‘ més clàssics. Ara pensam 

en l‘elegia IV de Elegies de Bierville, de Carles Riba. El poema s‘acaba quan la noia es 

llença a l‘aigua i se‘n va nedant. Finalment, hom n‘alaba les qualitats, tot restant-ne 

meravellat. En destaca la bellesa d‘allò que ha vist. En el cas del senglar, passa fa o no 

fa allò mateix. En aquest cas, per això, la bellesa del senglar com tothom sap es mesura 

en quilograms. Tant la nimfa en el cas de Riba com el Senglar en el cas de Coll, doncs, 

són muses: inspiren els poetes. Per a acabar-ho d‘adobar, a més, són muses accidentals: 

els topen ben bé En definitiva, que la frase final no és sinó una constatació que aquell 

senglar pesava més d‘allò que és normal (la mitjana és a vuitanta): ―Devia fer uns 

noranta quilos ben bons‖ (2014:30). 

 

L‘altre bèstia bosquerola amb què topam a l‘obra de Jaume Coll Mariné és  la guilla. El 

poema que ens ocuparà s‘intitula  amb el nom de la bèstia: ―Guineu‖.  Ara botam de 

llibre per a tornar a Un arbre molt alt. Sabem que el poeta de Muntanyola és, sobretot, 

de la nit. Això és, que la inspiració per a escriure li ve normalment a partir de quan 
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comença de fosquejar. Aquest poema, doncs, és una poètica personal, que ens mostra el 

procés de creaciñ poètica. La guilla n‘és un element catalitzador, del fet d‘escriure, com 

ho demostra el protagonisme que tenen les bèsties tot al llarg de la seua obra.  

 

Tanmateix, tria la guilla i no pas cap altre animal perquè és dels animals comuns 

grossos de bosc més esmunyedissos, esquerps i llests. Talment els versos que ―el llapis 

gris a l‘escriptori‖ sol escriure, com diu el poema. La mort torna eixir i ser protagonista. 

No és la guilla, no, qui suscita la comparació amb aquest llapis-símbol del procés de 

creació poètica. És la manera com es mor: enmig de les romegueres tot atalaiant la mar 

d‘arbres que afaiçonen el bosc. La guilla quan cau, en definitiva, és més blava –i més 

fosca!— que no pas ―el que hem escrit‖. En altres mots, allò real, l‘animal, i el bosc que 

és de bronze i l‘imaginam com brilla tot i ser de nit, sempre serà més clar però també 

més incomprensible que no pas qualsevol poema que podrà escriure Coll. Un altre cop 

es torna situar com a quelcom més insignificant que tot allò que l‘envolta. Se sap una 

bèstia més, sempre amb aquell deix de romanticisme verdaguerià.  
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CONCLUSIONS 

 

Al començament d‘aquest treball, anunciàvem que volíem explorar l‘animalitat –això és 

els subjectes animals— en les obres dels joves poetes osonencs Irene Solà i Jaume Coll 

Mariné. Per a fer-ho ens ha calgut emprar les eines teòriques que faciliten els 

relativament nous Estudis Animals. Volíem veure si era possible que aquests nous 

subjectes –nous perquè, com hem vist, fins fa poc hi eren sense que els atribuïssen 

‗veu‘— fossen posats al centre sense ser tractats amb condescendència, tal com estam 

avesats de veure‘ls en determinades tradicions més hegemòniques –Disney com a 

exemple paradigmàtic— o en els nous corrents antiespecistes.  

 

En l‘obra d‘aquests dos autors hem trobat justament una manera original de començar 

de girar la truita de l‘antropocentrisme. No canten pas la ―natura‖ com a quelcom llunyà 

i idealitzat, com si el mateix autor que les fa cantar (a les bèsties) no en fos part i, per 

tant, no s‘hi interrelacionés. Tots dos autors canten la ―natura‖ de tan a prop que el 

concepte de ― natura‖ s‘esborra tímidament per a no barrar pus el pas al mñn rural, que 

és l‘entesa –amb tots els malentesos que calguin—  entre la ―natura‖ –extingida al 

nostre país com a espai verge no modificat— i la societat. És en aquest ambient on 

creixen llurs obres.  

 

Per això en aquestes obres hi trobam l‘animalitat pintada amb tota la gamma de colors: 

ben clars i ben foscs. En una paraula, llurs obres són plenes de vida i, també, de mort. 

Com si fossen dos vessants de la mateixa muntanya: el bac i el solell. Solà ho rebla així: 

―La vida i la mort, la vida i la mort i l‘instint, i la violència, aquí dalt, hi són presents a 

cada passa‖ (2019: 63).  O al ja comentat poema dels ―conills‖, de Coll, en el qual hi 

diu: ―La frontera entre el que és viu/ i el que és mort és aquí‖ (2019: 34).  La mort, 

doncs, com a tensió constant amb la vida, sense embuts ni tabús. I, també, com a tensió 

entre les diferents espècies  que habiten un espai determinat.  Recordem, a Canto jo i la 

muntanya balla, les amenaces dels ossos als humans que els havien ocupat llurs boscs. 

O la mort dels pollastres de Coll Mariné per part del poeta i algú que l‘hi aidava. O la 

guilla que es moria entotsolada enmig de les romegueres.  
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També hi ha, emperò, la vida: la banda solella de la muntanya. Pensam en el cabirolet 

de Canto jo i la muntanya balla, que naix d‘un ventre calent i calm i tresca el bosc i en 

sent les flaires i beu l‘aigua que hi brolla. Però també en el senglar que el poeta i el seu 

pare veuen i passen gust d‘aguaitar, a tall de voyeurs.  

 

D‘altra banda, també s‘és vist prou que per a tractar l‘animalitat un de les millors eines 

són les emocions. Hom sap prou bé que el llenguatge humà, per ara, poc que ha pogut 

estat fet servir per a comunicar-se amb cap altra espècie, o, si més no, en una conversa 

bidireccional. Així doncs,  les emocions sñn unes aliades perfectes per a comprendre‘ns 

més bé entre diferents animals. També, és clar, per allò que l‘home és un ―animal 

racional‖. Perquè tenir en compte les emocions com a font de coneixement és una 

manera d‘allunyar-se d‘allò que tant temps hem emprat per a diferenciar-nos de la resta 

d‘animals. De fer un pas al costat i deixar el centre lliure. Parlam, a tall d‘exemple, de 

les emocions que construeixen el discurs de la vaca companya de vacada de Samantha, 

la bòvida que va caure balç avall. Les emocions són les qui construeixen el discurs que 

l‘ha de menar a conèixer allò que  —diu la vaca jove—  hi ha més enllà, la pedra blava i 

la màgia blanca. Fins i tot li agafa per abraonar-se violentament contra un humà per tal 

de continuar la seua recerca.  També parlam, per això, de les emocions que empra Coll 

Mariné per a recontar el disgust que li va venir el dia que va vessar tota la llet que havia 

munyit a les cabres. La culpa, doncs, és l‘element central de la reflexiñ que estableix de 

l‘explotaciñ lletera. 

 

Finalment, a tall de cloenda, volem que aquest treball hagi servit per a posar al cim de la 

taula la qüestió animal, una qüestió oblidada malgrat que no hagi pogut deixar mai 

d‘escometre‘ns en tant que l‘animalitat fa part de nosaltres. O nosaltres d‘ella, tant hi fa. 

Per a trobar-la, doncs, cal  no cercar-la on no hi és –o no hi és tant—, fet que sembla 

evident. És a dir, a la ciutat, on els humans ocupam tot l‘espai i no hi ha tanta diversitat. 

Tampoc, emperò, en el món natural o exòtic, verge, sense trepitjar. Perquè nosaltres no 

hi som, i sols podríem parlar-ne de lluny estant. En definitiva, com rebla el pagès Damià 

Gibernet ―el mñn exòtic i el mñn urbà sñn oposats, entren en conflicte, però allà on fan 

les paus i es troben és en el mñn rural‖ (Bonet, 2020).  Els dos autors estudiats hi 

escriuen i n‘escriuen. S‘atansen, doncs, a l‘animalitat que més bé poden conèixer. I el 
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fet de posar al centre els animals, de retruc, els serveix per a posar-nos a tots al centre. 

Perquè conèixer allò que ens envolta i allò de què en som part és fonamental per a 

conèixer-nos a nosaltres.  De fet, com diu el filòsof Georges Chapoutier, 

 

L‘humanité n‘existe que par l‘animalité. Dans un modèle d‘évolution 

matérialiste de l‘univers, qui est celui de la science, l‘animalité a donc une place 

qui nous concerne au plus haut point, puisqu‘elle est fondamentalement la 

matrice même de notre être. ( 2004: 304)  

 

Per tal de trobar la matriu del nostre ésser, doncs, cal que continuem d‘establir unes 

relacions més animals amb el nostre entorn. Això és, descentralitzar el nostre 

coneixement humà cap al coneixement que eles altres bèsties ens puguin dar; beure de 

llur saber. O, en mots més pagesívols, xotinar-nos tots una mica.  Espero que aquest 

treball aplani un xic els xaragalls del camí d‘aquesta vella manera de comprendre el 

món. Que ara pot semblar grenyal.  
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