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Presentació del llibre  De l’animal que s’imposa 

 

He de dir que sent una especial satisfacció d’acompanyar avui Ismael Pelegrí en aquesta festa 
que és sempre la presentació d’un bon llibre. Ho és, sense cap dubte, per a l’autor, però ho és 
també per al lector i per a la cultura a la qual pertany, perquè cada nova obra que es publica, 
sempre que tengui la qualitat i el rigor exigibles, representa un enriquiment en tots els sentits 
per a la literatura en general i per a la pròpia en particular. Però, a més, aquesta festa de la 
literatura revesteix un caràcter especial per a l’escriptor quan té el goig de veure publicat el 
seu primer llibre en una editorial com AdiA que, a pesar de tenir pocs anys d’existència, ha 
assolit un prestigi inqüestionable tant per la nòmina d’autors que figuren en el seu catàleg com 
per la serietat i meticulositat de la seva feina. Així, quan n’Isma em va fer la confiança de 
proposar-me aquesta presentació, em vaig sentir afalagat de ser jo qui tengui l’honor, i també 
el plaer, de parlar-vos d’un llibre que, a més de ser d’un bon amic, m’ha entusiasmat per la 
seva exigència, qualitat i contingut poètic. 

Abans que n’Isma donés De l’animal que s’imposa a l’editor jo ja havia tingut el privilegi de 
llegir-ne una primera versió perquè ens el va passar a alguns amics a fi que li féssim arribar les 
nostres impressions. En aquell moment m’havien coincidit moltes coses i li vaig fer arribar uns 
pocs comentaris, però no amb la prestesa que jo hauria volgut ni amb la profunditat que el 
text es mereixia i no sé si som prou creditor de figurar a l’endreça que, generosament, apareix 
en el llibre. Intentaré en tot cas esmenar ara aquella mancança, però no puc deixar de 
manifestar que en aquell moment, i després d’una primer lectura, ja em vaig adonar de la 
importància del llibre tal com després tractaré d’explicar. Abans, però, ni que sigui breument, 
voldria referir-me al poeta. 

En un article sobre De l’animal que s’imposa publicat a la meva secció del diari Menorca vaig 
escriure el següent paràgraf: “Ismael Pelegrí viu intensament la literatura. Lector apassionat, 
filòleg que en la docència transmet dia a dia el seu amor per les lletres, escriptor que ha 
conreat la narrativa, la poesia i l’assaig, fins ara havia publicat contes i poemes en volums 
col·lectius, com el dedicat al premi de narrativa curta Illa de Menorca (del qual va ser 
guanyador l’any 2000) o en diversos poemaris. A més, ha participat en nombrosos recitals 
poètics arreu de Menorca. Teníem, per tant, una bona mostra de la qualitat, el rigor i 
l’exigència del seu treball i la serietat amb què du a terme l’escriptura. De fet, en una entrada 
del seu magnífic bloc (www.xalandria.cat) ens confessa que “escriure és una de les maneres 
prioritàries que tenc de ser en el món i, amb algunes altres, poques, forma part de les meves 
necessitats bàsiques”. 

Em va semblar que aquestes paraules podien compondre un breu resum de la vocació literària 
de Pelegrí, però, per qüestions d’espai, havien de ser necessàriament incompletes. Jo el vaig 
conèixer fa uns anys quan ell preparava la seva extensa i magnífica tesi sobre Gumersind 
Gomila, un poeta que de jove jo havia llegit amb molt d’interès i sobre el qual havia escrit 
qualque paper. Va ser na Fina Salord, que aleshores el tenia d’alumne, qui per aquest motiu 
ens va posar en contacte tot i que jo ben poca cosa hi podia aportar, però més enllà del treball 
sobre Gomila, vaig descobrir després que ell mateix era poeta i aquesta complicitat ens va 
acabar de procurar una bona amistat. N’Isma signava aleshores els seus versos amb el 



 2 Presentació del llibre De l’animal que s’imposa 

pseudònim d’Ignasi Canyardet i va ser amb aquest nom que va participar a la primera edició 
del recital Illanvers, l’any 2004. Des d’aleshores hi ha llegit poemes altres vegades i ha estat 
sempre a punt quan se li ha demanat la seva col·laboració en lectures poètiques i actes 
relacionats amb la literatura, com la participació el mes de març a Vershivern, en què llegí el 
magnífic poema “El rapte d’Europa” que tracta sobre la tragèdia dels refugiats. Al marge de 
l’escriptura, Pelegrí ha realitzat una feina excel·lent com a cap de la Secció de Llengua i 
Literatura de l’IME i com a vocal per les Illes per l’AELC. Ha mostrat en diverses ocasions el seu 
rigor i capacitat d’organització en actes culturals i acadèmics, el darrer l’excel·lent coordinació 
del Congrés Pau Faner que se celebrà a Ciutadella fa unes setmanes. 

Ismael Pelegrí no ha tingut pressa per publicar i açò sempre és una virtut, i no menor. Com a 
bon filòleg sap que el treball creatiu, com també la recerca i l’estudi, requereix d’una lentitud 
que, per desgràcia, no va d’acord amb les dinàmiques actuals. Vegeu per exemple què deia F. 
Nietzsche sobre el tema: 

La filologia és, en efecte, aquell art venerable que exigeix sobretot una cosa dels qui l’admiren: 
situar-se al marge, donar-se temps, tornar-se silenciós i pausat –com un art i perícia de 
l’orfebre de la paraula, que ha de realitzar un treball delicat i subtil i que res no aconsegueix si 
no és amb un tempo lento. 

De l’animal que s’imposa arriba, idò, quan l’autor ha assolit un gran bagatge literari, tant per 
l’estudi inherent a la seva professió, com per les intenses i ben sedimentades lectures dels 
grans poetes de tots els temps. Açò li ha permès adquirir una clara consciència de l’ofici de 
poeta i un esplèndid domini del llenguatge i dels recursos tècnics, que en aquest llibre es 
posen de manifest en la construcció formal, un to marcadament auster, la riquesa metafòrica, 
així com en l’estructura mateixa del llibre, treballada amb saviesa i resolta, segons la meva 
opinió, de manera brillant. Així, a pesar que De l’animal que s’imposa és el primer llibre en 
solitari que publica Pelegrí, per tot açò que acab d’explicar, es tracta ja d’una obra d’una plena 
maduresa, d’una escriptura rigorosa que no deixa res a l’atzar i d’un alt voltatge poètic.  

De l’animal que s’imposa és un sol poema dividit en 43 estrofes, o seccions, constituïdes totes 
elles per deu versos heptasíl·labs, sense puntuació ni majúscules. Aquesta característica, que 
en un principi pot estranyar, gràcies a l’habilitat del poeta en cap cas en dificulta la comprensió 
i, després d’un parell d’estrofes, ja no es percep la manca de puntuació. És més, possiblement 
açò contribueix a fer que el text flueixi sense destorbs, com un riu que transcorri sense 
obstacles, o bé com el decurs lliure del pensament. Si volem, podem llegir les estrofes a l’atzar, 
sense seguir cap ordre, perquè cada secció té el seu propi significat, però la primera vegada jo 
recomanaria llegir el poema de manera ordenada per obtenir-ne el major profit. 

Si us hi fixau, el títol mateix, amb la preposició inicial a la manera de com se solen titular els 
tractats de tipus filosòfics, ja fa endevinar el caràcter reflexiu, profund, que predomina en el 
llibre i ens introdueix en el tema que serà objecte d’aquesta reflexió: la contraposició o el 
dualisme entre l’instint i la raó, entre la natura i la cultura, entre allò que hi ha de més 
impetuós en nosaltres i el que mostram de més delicat. En el poema, per dir-ho en paraules 
del mateix Pelegrí, “s'intenta verbalitzar un viatge per les geografies més feréstegues del jo, a 
la recerca d'algun bri de llum que permeti d'assumir la difícil convivència entre la urpada i la 
carícia, que ajudi a encarar amb un mínim de dignitat el seu fràgil equilibri”.  
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La poesia es pot manifestar de molt diverses formes i tractar tot tipus de temàtiques, de fet si 
seguim Gabriel Ferreter podem afirmar que qualsevol anècdota pot convertir-se en un poema 
en mans d’un poeta mereixedor d’aquest nom. De fet, el lector pot trobar, en el mercat, llibres 
de poesia que, avui, abasten una gamma molt àmplia de tendències i d’estètiques, atès 
l’eclecticisme actual. Ara bé, a mi la que més m’interessa és la poesia relacionada amb el 
pensament, amb la reflexió, és la que personalment més m’aporta. Un poeta amic sol dir que, 
un poema, si emociona, funciona. Jo hi afegiria que si, a més a més, té profunditat de 
pensament arribam a l’excel·lència, a la màxima expressió de la poesia. No podem oblidar que 
poesia i pensament, encara que sota formes expressives tan diferents, van sovint de la mà, i 
que totes dues estan limitades pel llenguatge. Poesia i pensament fan el mateix ús de la 
gramàtica i de la metàfora. Georges Steiner a l’assaig La poesia del pensament escriu: 

Allà on la filosofia i la literatura s’engranen, allà on litiguen l’una amb l’altra en la forma o en el 
contingut, es poden sentir els ressons de l’origen. El geni poètic del pensament abstracte 
s’encén, es fa audible. L’argument, encara que analític, té el seu propi batec. Es fa oda. 

De l’animal que s’imposa forma part del corrent poètic, per dir-ho de qualque manera, que 
uneix o que fa indestriables poesia i pensament, en la línia de poetes com Margarita Ballester, 
de qui Pelegrí és un bon lector, Màrius Sampere, Teresa Pascual, Carles Camps, Antoni Clapés, 
Vicent Alonso, etc, és a dir poetes que podríem dir-ne de tradició ribiana, que ens obliguen a 
reflexionar, a enfrontar-nos a preguntes essencials. I aquest és un gran mèrit del llibre que 
s’uneix a un altre mèrit indubtable: el rigor formal. L’ús dels versos heptasíl·labs i de l’estrofa 
regular de 10 versos diuen molt de l’autoexigència del poeta i del domini del vers. Avui es 
freqüent veure publicats llibres d’autors que no saben confegir un decasíl·lab (només per 
posar un exemple) i a qualsevol línia l’anomenen vers. Per açò és reconfortant trobar-se amb 
llibres com el de Pelegrí amb què la saviesa expressiva es manifesta mitjançant una forma 
sotmesa a mesura i en la qual el poeta ha excel·lit. No podem oblidar que tot art és forma, o 
dit d’una altra manera que sense forma no hi ha art. Aquest no és un tema banal. Auden, un 
dels grans poetes del s. XX, afirmava: “Benaurades les regles de la mètrica que anul·len les 
respostes automàtiques, ens forcen a pensar dues vegades i ens alliberen dels grillons del Jo”  

El poema d’Ismael Pelegrí s’obre amb una clara referència a l’inici de la Commedia de Dante 
(“Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura / ché la diritta via era 
smarrita”), que en traducció de Francesc Mira fa “A la meitat del camí de la vida / em vaig 
trobar dins una selva obscura, / perquè havia deixat la recta via”.) 

 Estrofa 1 

Aquests versos ens donen unes claus determinants per emprendre la lectura del poema. Com 
Dante, el poeta es troba, ja complerts els 40 anys, si fa no fa en el terme mig de la durada de la 
vida, açò és, “la fita equidistant”. La selva de Dante és aquí una “obscura cruïlla”, és a dir un 
lloc, i metafòricament, un estat, un trànsit, un moment personal crític, davant una tria que 
haurà de determinar quin serà el camí a seguir enmig de les incerteses que comporta 
enfrontar-se a allò que es desconeix. I és que el poeta és a punt de traçar un itinerari que 
presenta dos plans diferents: el físic i al·legòric que parteix dels vergers de Sant Joan i el 
conduirà per altres indrets com el paisatge muntanyós, volcànic, de la Garrotxa i el viatge 
interior cap al jo a la recerca de l’equilibri o la conciliació de la dualitat, abans esmentada, 
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entre l’instint i la raó. I aquest serà el viatge fonamental, el que ha de menar a la ruta de 
l’autoconeixement, al “coneix-te a tu mateix” de la inscripció grega al frontispici del temple de 
Delfos, un coneixement que, a pesar de ser bàsic, no sempre és fàcil ni agradable d’adquirir. 
D’aquí les esgarrinxades de les aritges –fixeu-vos el l’al·literació– i els ofecs, amb un referent a 
un altre dels grans mites clàssics, el de Teseu, el del laberint. Però en aquest viatge interior, el 
poeta no tindrà cap guia, perquè l’ha de fer tot sol, sempre s’ha de fer sol el descens cap a 
l’autoconeixement, i per açò, en aquest inici, les poques esperances de trobar-hi algun senyal, 
algun fil d’Ariadna, “que n’indiqui la sortida”. 

En aquesta primera secció hi encara un altre element metafòric que trobarem més endavant o, 
com diu Jordi Florit, que servirà de referent que evoluciona a partir del marc del verger, i és el 
de l’enderrossall, un potent correlat objectiu de la geografia illenca, avui tan abundant a causa 
de l’abandonament del camp. Aquí és l’enderrossall que es produeix en la paret de les 
certeses, tot allò que s’esfondra en un moment de crisi, la visió de la pèrdua. I ja que he citat  
Jordi Florit, és el moment de dir que el llibre compta amb un text seu de lectura obligada, una 
anàlisi lúcida del contingut del poema que, a més, ofereix pistes al lector que les necessiti. Però  
aquest text no el trobareu situat al principi, com a pròleg, o al final, com a epíleg, com és 
habitual, sinó enmig del llibre, com intermezzo, moment de repòs i també picada d’ull a Dante.  

Tot viatge interior implica també la consciència del pas del temps, la recuperació de la 
memòria, d’un recorregut pels episodis viscuts, fins i tot pels penjolls que voldríem oblidar, 
sempre hi ha coses que s’infiltren insidiosament en aquest trajecte –“no saps l’avés de la pedra 
/ ni la forma del desfici–“, que són també els enderrossalls del temps, aquesta “suor de la 
clepsidra” de la segona estrofa que “deixa la roba ben popa”. La clepsidra, com ja sabeu, és 
aquell rellotge d’aigua que es va inventar a Mesopotàmia fa més de 3.000 anys i que va ser 
molt utilitzat a Grècia. En aquesta recuperació de la memòria era potser obligada la referència 
a Proust el en “mos de magdalena” que apareix a l’estrofa de la pàgina 15, on també hi podem 
llegir el “calfred de la unglada”, l’arrap que sorgeix potser d’un record que voldríem oblidat, 
lamentació per allò que s’ha deixat perdre?, recança per alguna acció del passat?...  Una altra 
referència literària que apareix en aquesta secció és la del cérvol i la font que ens remet a la 
faula de La Fontaine.  

Com dèiem abans, el viatge al·legòric transcorre per geografies més accidentades que la 
menorquina. La muntanya és un excel·lent símbol de la dificultat d’una ruta, la feixugor de la 
pujada, les marrades que s’han de fer per assolir el cim, la manca d’oxigen. Com en els viatges 
interiors aquí també cal buidar d’equipatge la motxilla “per fer el camí suportable”, ja que 
potser hi tenim massa coses pressuposades, massa certeses que ens destorben, com els pesos 
sobrers en el camí. Així el trajecte físic fa present l’esforç i la constància que precisa la recerca 
interior de l’equilibri, de l’autoconeixement, com  l’estrofa que comença “els alens afeixugats / 
s’acumulen als genolls / mentre bullen les idees / pesen les mil passes fetes / al marge de la 
sendera”, a pesar de les contrarietats, la vessa o el desànim que es puguin presentar: “pujar un 
port de muntanya / i acabar fent marxa enrere / malgrat el temps que s’escola / no fa cloure 
l’aventura / t’obliga a cercar dreceres / però dificulta la cursa”. Tanmateix sempre hi ha 
moments de repòs que s’agraeixen, com l’arribada a una vila medieval, amb la bellesa antiga 
que asserena “benaurada sigui l’hora / que ens ha dut a aquesta casa / sense costes 
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empinades”. Físicament ens trobam en un dels indrets més bells de la Garrotxa: Besalú: “poder 
dir la vila antiga / amb la plaça porticada”. 

Abans, però, d’aquest moment de respòs, just al bell mig del poema, podem trobar una altra 
de les referències que enriqueixen el text amb múltiples connotacions. En aquest cas a una de 
les grans obres de la cultura occidental, la Bíblia, en concret al Nou Testament, tractat però en 
la línia del Salvador Espriu de Setmana Santa . M’agradaria llegir l’estrofa sencera.  (Pàg. 19) 

Com podeu observar hi ha tot d’elements de la tradició cristina: viacrucis, absolució, miracle, 
creus, estigmes, que es relacionaran amb altres estrofes on es parla de la culpa (“flagel·lar-te el 
cervell / amb deixuplines de culpa”). Ara bé, en el poema, i a pesar del context, la culpa no la 
trobam en el sentit de pecat (cosa que ens menaria a la “selva oscura” de Dante) i menys 
encara en el sentit bíblic. No, es tracta d’una culpa per les omissions, les covardies, els errors 
quotidians que “poden cremar com les brases”, i les ocasions perdudes de mostrar la tendresa 
i l’estima “i és tan fàcil la carícia / que d’algunes actituds / n’hauríem de fer costums”. I són 
potser també els moments de sentir la derrota, la melancolia. 

I parlar de la melancolia ens du a una altra dualitat, a un altre gran referent literari: Baudelaire. 
És l’esplín i l’ideal que trobam en l’estrofa de la pagina 17. En permetreu que citi aquí les 
paraules de Jordi Florit al text citat: “No debades, l’únic que diferencia l’oci entre un humà i un 
lleó és la culpabilitat cristal·litzada en consciència. Per tant contra quina imposició animal es 
lluita de debò? Contra aquesta pulsió natural, aquell ociós paradís inicial, o bé contra la 
melangia dels ideals marcits que ens aboca a la seva recreació, posem per cas, de l’art de la 
paraula... Ras i curt, el binomi entre l’avorriment de l’Spleen enfront l’Ideal volitiu. Vet aquí la 
lliçó baudelairiana, heus aquí el gran protagonista d’aquest poemari: el temps”. 

La reflexió empresa per Ismael Pelegrí em fa l’efecte que recorre diverses senderes i està 
fortament connotada amb tot d’elements que la fan més profunda i propera al lector. Es 
tracta, al cap i la fi, davant d’un conflicte de llarga tradició filosòfica i literària i un bon punt 
irresoluble si no és des d’una determinació personal i per açò mateix difícilment traslladable. 
No ens trobam, però, davant d’un dualisme platònic (la matèria del cos i el món de les idees), 
ni cartesià (pens, aleshores sóc), ni tan sols emotivista pascalià (el cor té raons que la raó no 
entén), sinó davant d’aquest conflicte intern que a vegades, o tot sovint, ens torba perquè no 
sempre som capaços, o no podem, o no volem, fer conciliable l’impuls instintiu i la força de la 
raó. El poeta ens parla de la urpada i la carícia, i aquí tothom en pot tenir qualque experiència: 
per acció, per omissió, per egoisme, perquè hem estat maldestres... L’animal també se’ns 
imposa en la manca de solidaritat i d’empatia, en els silencis, però també quan ens turmentam 
inútilment, quan ens sentim paralitzats: “en rotondes de silenci / torna a aflorar la sospita / 
d’un animal que s’amaga / darrere un mur fet de tares / que l’inconscient intimida.” 

Aquests versos ens remeten a Freud, a la teoria que parla de la part desconeguda d’un mateix, 
és a dir de l’inconscient, dominat pel principi del plaer, que actua per sota la lògica i la 
consciència. El poeta ens mena, idò, en la seva reflexió per molt diversos caires del conflicte 
que hem assenyalat al principi. Aquesta és una de les causes per les quals De l’animal que 
s’imposa convida a diverses relectures. En cadascuna el lector hi descobrirà nous elements, 
s’enriquirà més amb la paraula del poeta, en farà la seva pròpia interpretació, potser ben 
diferent de la meva, gràcies a la saviesa del text. 
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Avançar en aquest itinerari ha de dur també a trobar respostes a pesar de les dificultats. Tot 
viatge cap a l’autoconeixement ens ha de fer més savis si sabem sortir-nos-en. I no podem 
oblidar que la poesia és una de les millors eines d’autoconeixement que tenim perquè 
constantment ens obliga a interrogar-nos, a mirar cap a les zones més fosques del jo, incloses, 
és clar, les de l’inconscient. Un dels versos potser més coneguts de Josep V. Foix, un poeta que 
va trescar per les rutes del subconscient, és aquell que diu “Si pogués acoblar raó i follia” i 
parlant del llibre de n’Ismael Pelegrí podríem substituir follia per instint i acoblar aquests dos 
elements de la dualitat, és a dir trobar una forma d’equilibri que ens permeti unes dosis 
raonables de benestar amb nosaltres mateixos i amb els altres: “només cal que les balances / 
estiguin equilibrades / que faci un poc de justícia / perquè és sentit i termini / perquè és molt 
pitjor la resta / que és patir sense aturar” 

Per no allargar-me massa, perquè de fet és el poeta qui ha de tenir avui el protagonisme, he 
deixat de banda altres consideracions que m’havia inspirat la lectura del llibre, sempre dins el 
context del conflicte de què parlam, com les referides a la resposta ètica davant la 
contingència –enfront de la moral, sempre còmoda– com exposa Joan-Carles Mèlich a Ética de 
la compasión, o les referències a grans obres literàries que han tractat el domini de la pulsió de 
l’instint, és a dir la imposició de l’animal, des de diverses perspectives, com poden ser la Lolita 
de Nabókov o La mort a Venècia de Thomas Mann, només per posar-ne dos exemples 
emblemàtics i en una mateixa línia. Sigui com sigui, la reflexió fonda d’Ismael Pelegrí, la 
sobrietat i la contenció dels seus versos, la força de les imatges, els tan ben triats, i integrats, 
referents literaris, el llenguatge altament connotat, fan que l’experiència lectora del poema De 
l’animal que s’imposa a més de ser motiu de plaer sigui també font de reflexió i d’incitació a 
trescar per les múltiples relacions que se’n desprenen. 

El llibre s’acaba amb una estrofa que de nou fa referència a la “fita equidistant” i el tanca de 
forma rodona. El rigor de l’escriptura i l’autoexigència que hem vist en tot el poema es 
demostra també en la forma brillant amb què s’ha resolt el final. Jo aquí he intentat apuntar 
unes quantes qüestions, però serà el lector, amb la seva pròpia lectura, qui en descobrirà 
moltes altres, a la vegada que gaudirà d’un text impecablement escrit, lingüísticament molt 
ben treballat i amb una forma poètica exigent, però dúctil i tractada amb gran habilitat. No em 
queda, per tant, més recomanar-vos vivament que llegiu De l’animal que s’imposa. Gaudireu 
d’un excel·lent poema, d’un llibre que us acompanyarà i us enriquirà. 

 

 

 

 

 

 


