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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 5 DE JUNY DEL 2012

El prior de Montserrat oficia l’enterrament de Josep Lluís
Bausset sense presència de la Generalitat Valenciana
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El món cultural valencià
va viure ahir un dia de dol.
La mort de Josep Lluís
Bausset, als 101 anys, va
congregar al seu enterrament una gran representació d’entitats i partits
que, com ell, defensen la
llengua, les llibertats nacionals i la cultura en un
moment
especialment
complicat al País Valencià.
El prior de l’abadia de
Montserrat, Joan Carles
Elvira, va oficiar el funeral, en què van sonar les
notes de la Coronació del
Misteri d’Elx. Elvira va
subratllar que malgrat la
seua formació científica
va ser un humanista.
“Bausset es va dedicar plenament i amb fermesa a la
llengua i la cultura”, va expressar davant la multitudinària feligresia que es
va aplegar a l’església de
Sant Andreu de l’Alcúdia
(la Ribera), el seu poble
d’adopció, que el va acomiadar amb els acords de
la dolçaina i el tabalet.
Hi van ser presents
molts dels que durant tota
la jornada van fer públiques les mostres de condol
pel traspàs d’un dels signants de les Normes de
Castelló, que durant el

El so del tabalet i la dolçaina va acompanyar Bausset en el seu últim comiat ■ E. CASTELLANO

Multitudinari
acomiadament
de Bausset amb
el compromís
de mantenir viu
el seu llegat

franquisme es va atrevir a
alçar la veu no sols per defensar l’ús de la llengua, sinó també per reivindicar
les senyes d’identitat del
poble valencià. Del món
polític hi van assistir el líder de Compromís, Enric
Morera, i el diputat Joan
Baldoví; Josep Guia, del
PSAN, el portaveu el
PSPV, Francesc Romeu,
amb Ciprià Ciscar i l’exconseller d’Universitats

de Catalunya, Carles Solà.
El president d’ACPV,
una de les entitats fundades per Bausset, també hi
va ser present, igual que el
president del Micalet, Tonetxo Pardiñas; Rosa Serrano, de Tàndem edicions;
Joan C. Girbés, de Bromera; Vicent Torrent, d’Al
Tall; els cantautors Paco
Muñoz i Dani Miquel, l’artista Manolo Boix i l’expilotari Genovés. ■

osep Lluís Bausset, el que fóra definit per Joan Fuster
com l’home subterrani, ha mort a l’edat de 101 anys.
Nascut a Paiporta en 1910, Bausset ha viscut tota la seua vida a l’Alcúdia, el seu poble d’adopció, des d’on ha irradiat el seu magisteri valencianista dins i fora de la comarca. Considerat l’últim supervivent de la generació de prohoms valencians que propiciaren el que hom ha batejat
com la Segona Renaixença, Bausset ha estat una escola
de valencianisme. Amic inseparable de l’assagista Joan
Fuster, Josep Lluís Bausset formava part del grup de valencianistes que juntament amb Manuel Sanchis Guarner,
Adolf Pizcueta i altres protagonitzaren el redreçament valencianista dels anys de República i la seua continuació
durant la dictadura i la transició democràtica. El seu currículum és el d’un humanista dels d’abans, un home de
ciència que ha fet de la llengua la passió de la seua lluita
personal i cívica, com ho demostra el fet de ser un dels
signants de les Normes de Castelló de 1932 i l’obstinació
durant el franquisme per mantenir viva la flama del català
enmig d’un règim que adés el
Lluch l’avalà
menystenia adés l’ofegava.
Durant els anys cinquanta
per al premi
Bausset va copiar a màquina
i va distribuir pels carrers de de la Fundació
València la declaració de Jor- Jaume I
di Pujol davant del consell de
guerra que el va jutjar pels fets del Palau, ocorreguts el
maig de 1960. És aquesta una altra dimensió de Bausset
que crec que cal recuperar. La dimensió de l’activista que,
després de més de quaranta anys de sequera rebel, reviscola en el professor que torna a les aules i que recupera
l’energia dels seus anys d’estudiant universitari.
Per tots aquests mèrits, Bausset fou mereixedor de
nombrosos reconeixements, entre els quals el de la Fundació Jaume I, avalat principalment per Ernest Lluch. Amb
motiu del seu centenari l’expresident Pujol assisteix a l’homenatge que li ret ACPV, entitat de la qual fou fundador.
Allà, i enmig d’un públic de més de tres-centes persones,
Bausset va concitar el suport unànime de tota la societat
valenciana, un suport al qual també es va afegir l’aleshores
abat de Montserrat, Josep Maria Soler. En són tan sols
unes xicotetes mostres, unes veus de reconegut prestigi
que honoren la trajectòria d’aquest patriota centenari.
Subscriptor captiu de tot tipus de publicacions en valencià; mecenes d’organitzacions culturals amb vocació nacionalista, i patrocinador de campanyes per a la divulgació
de l’ús de la llengua, Bausset era un home del Renaixement, un virtuós de l’acció directa i generosa.

Santi Vallés és escriptor i biògraf de Josep Lluís Bausset

