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Clara Mir Escriptora, filòloga i poetessa

ENTREVISTA CARLES BATALLA

n dels títols més sor-
prenents d’aquest Sant
Jordi va ser En el feu de

l’ermitatge (Empúries), obra
que no s’havia publicat mai tot i
rebre el premi Miquel de Palol
el 1993. El seu autor, Miquel
Bauçà (1940-2005), constitueix
una de les personalitats poèti-
ques catalanes més fascinants:
solitari, rebel i amb les seves
permanents dèries, “leitmotivs
forts com pedres”: el poder re-
demptor dels somnis, l’esperan-
ça que un dia la tecnologia dels
americans els puguin enregis-
trar, el gregarisme o l’estultícia,
sobretot dels catalans, com a
crítica d’una mentalitat perde-
dora.

La filòloga i escriptora Clara
Mir va gaudir de l’amistat d’en
Miquel Bauçà durant quatre
dècades, primer al claustre de la
universitat i després a casa, al
costat del seu marit i amic ín-
tim Pere Pons Tomàs. “Vam
formar un trio literari entra-
nyable”, recorda. Mir reivindica
la lucidesa i exuberància d’un
poeta marginal, sigui per una
mort que va ser carnassa dels
successos o perquè se li ha pen-
jat l’etiqueta de “difícil”. I de
passada, aclareix que no patia
cap malaltia mental sinó que el seu aïlla-
ment respon a la lògica d’un camí, des de
la fugida inicial d’una infància traumàtica
cap a la llibertat. “La poesia és rebel·lia, re-
volta i no-consentiment contra la rutina.
Per supost és atreviment”, assegurava el
1961. La seva prosa poètica “compulsiva”
traspua inconformisme, autenticitat i una
“tendresa amagada”. Està a l’alçada de
Foix, Carner, Espriu, Riba o Martí i Pol
però no té el mateix favor mediàtic, ni la
popularitat del carrer, ni se li ha dedicat
cap any commemoratiu.

U

“Miquel Bauçà era excèntric,
no boig, i se l’ha abandonat”

Quina és l’aportació de Miquel
Bauçà a la poesia catalana i per
què té aquesta aureola de poeta
maleït? La seva mort gairebé va
ser més notícia que la seva
obra...
Sí, va sortir als diaris i es va fer
molt conegut per la seva mort,
i si hi havia una espècie de
misteri, de poeta maleït i soli-
tari, això encara es va engran-
dir més. Va ser més conegut
per les circumstàncies de la se-
va mort que per tota la seva
obra, vida i escriptura, que és
monumental. El contrast és
brutal.
El situaria a l’alçada d’altres
grans noms de la literatura cata-
lana?
Sí, crec que Mallorca té el poe-
ta més gran d’Europa i ho dic
amb tot el cor. Ara bé, que si-
gui un poeta difícil, que tingui
el seu recorregut, que sigui
més o menys comprès, que si-
gui poc ben rebut... això és una
altra qüestió.
Li passa com a Agustí Bartra, que
té aquesta fama de poeta difícil
tot i que era més proper?
És més proper, Bartra també
demana un esforç, la poesia
sempre en demana, potser no

és popular per això, perquè la gent no té
ganes d’esforçar-se, però la poesia et por-
ta a un altre món, que et pot fascinar per
la dificultat. Bauçà té aquesta virtut, que
genera fascinació i en el cas del llibre En
el feu de l’ermitatge has d’agafar el diccio-
nari cada tres paraules, si és que les tro-
bes.
El seu aïllament es pot interpretar com a
conseqüència lògica del seu caràcter in-
trospectiu o com a resposta per sentir-se
aïllat poèticament?
Ell tendia a la soledat i la creativitat de la

L’amistat
Clara Mir va ser amiga i interlocutora
de Miquel Baucà, un dels escriptors
més foscos i alhora enlluernadors de la
literatura catalana moderna. L’autor de
Carrer Marsala i L’estuari ha
esdevingut un personatge de culte,
sovint deformat per la imaginació dels
que pretenen veure més enllà de la
seva obra proverbial.

Clara Mir, junt amb
el seu marit Pere
Pons Tomàs, van ser
amics íntims de
Miquel Bauçà
CARLES BATALLA
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seva escriptura, que devia ser impulsiva.
En el recorregut del que jo vaig viure, ens
vam conèixer com a joves poetes univer-
sitaris, ens trobàvem al claustre, ens lle-
gíem els poemes, escoltàvem música de
Pau Casals, estàvem inflamats... hi havia
una sociabilitat que es va anar apaiva-
gant, al Miquel cada vegada li costava
més mantenir tertúlies allargades...
Havia tingut males experiències amb rela-
cions humanes? Amb maltractaments?
Va tenir una infància molt dura al semi-
nari, va patir experiències doloroses i
abusos, ho va viure molt malament. No
en parlava però el tema podia sortir
d’una manera amigable en alguna ocasió
i en podia parlar, però això es va anar
acabant. No en va parlar mai més.
Com el va conèixer?
A la universitat, em va venir cridant pels
passadissos, me’l va adreçar el Josep Pe-
dreira, amic meu i editor de l’Óssa Me-
nor. Va ser amic del meu home, el Pere
Pons, quan encara no estàvem casats, van
ser íntims. Quan se’n va anar a Felanitx li

enviava cartes al meu marit, en tenim set
o vuit i allà va estar sol, a nivell humà en-
tre ell i el Pere hi havia comunicació, jo
era l’amiga per parlar al claustre de la
universitat. I després va estar vivint a ca-
sa del Pere, va ser un refugi per a ell i fins
i tot ens va convidar a Montserrat al seu
casament. Crec que Bauçà va estar fent
un esforç per dur una vida normal però
això no estava fet per a ell.
Va arribar a perdre el contacte amb la seva
filla en els darrers anys?
El devia tenir esporàdic però no era un
pare que feia de pare, ell considerava que
no calia.
Com era el Miquel Bauçà persona?
Tenia aquesta cosa sorruda, era sorne-
guer, irònic, amagava les emocions, era
molt discret, la seva expressió sobre la re-
bel·lió i l’escriptura el descriuen més que
buscar paraules que defineixin relacions
humanes, per exemple de tendresa. Amb
el Pere es van passejar plegats per l’Ei-
xample, amb un nivell d’intimitat alt, pe-
rò parlant de temes fora del marc literari,
com si no en volgués saber res. Quan el
1993 va guanyar el premi Miquel de Palol
pel llibre En el feu de l’ermitatge no va vo-
ler anar a buscar-lo.
Parlava dels mateixos temes dels quals es-
crivia?
Sí, el gregarisme, els catalans, l’estultícia.
Era bastant repetitiu, des de 1961 al 2004

“Mallorca té
el poeta més
gran
d’Europa”

Miquel Bauçà en
els anys vuitanta. A
baix, una foto de
joventut.
FERRAN SENDRA /
PERE PONS TOMÀS
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va anar venint a casa nostra, de fet fins a
la vigília de la seva mort. A finals de 2004
ens va venir a veure, estava acabadíssim i
no es deixava ajudar. Li vaig proposar
d’acompanyar-lo al metge, se’l veia ma-
lalt, no sabria dir-te de què. Ell no volia
sentir parlar ni de malaltia ni de metges,
Bauçà es deixava viure i es va deixar mo-
rir.
Una de les llegendes urbanes que sempre
han circulat és considerar-lo esquizofrènic.
És veritat?
És mentida, a banda de ser el poeta mal-
eït havia de ser boig... No era boig, era
excèntric. Ara, amb la paciència que te-
nia el Pere, que li té una gran estima com
a persona, hi havia una amistat, la perso-
na, diguem-ne. Jo també vaig viure la
persona i vaig gaudir de la seva poesia,
vam gaudir molt mútuament llegint-nos
els poemes, si no li havia sortit una cosa
com volia, s’empipava i rondinava però
era absolutament normal.
Fins a quin punt era conscient que posseïa
un talent, un geni i una personalitat que xo-
caven contra aquesta estultícia i gregarisme
predominants?
Ell hi estava enfrontat, no sé si ho sentia
com a qualitat personal o per la seva po-
sició davant la vida, era un geni, segur.
Els temes que han continuat presents en
la seva poesia en determinen el fil con-
ductor, a l’obra El canvi hi ha aquesta pre-
missa, de visió de la vida, d’enfrontament
amb la vida, de posició davant la vida.
Abans d’aquesta època, hi ha tota una
poesia molt més descriptiva, humana i en
alguns moments fins i tot adolescent,
amb tota la murrieria, la ironia, la metà-
fora, a vegades virulent, però també amb
una tendresa. Agafes Una bella història i
acabes, per exemple amb El canvi o Els
somnis i et vas adonant que Bauçà va fer
un camí, el pots detectar, però has de te-
nir paciència per llegir-lo. Però no és un
poeta llegit, una llàstima.
Quina va ser la línia de sortida i d’arribada
d’aquest camí?
Atenent a la seva poesia, a l’inici va ser
una fugida brutal d’allà on estava, neces-
sitava una llibertat i la va enfocar
d’aquesta manera. Hi ha savis que fan
tantes elucubracions sobre el Miquel...
cauen en l’erudició fins al punt que em
maregen. M’estimo més veure com flueix
la poesia del Miquel a partir de la seva
aproximació humana, ja sé que a vegades
brollen coses properes a la bogeria, entre
cometes, aquest ús exuberantíssim del
vocabulari... tot això demana un esforç
però ell va anar acumulant.
Quins poetes admirava i amb quins es rela-
cionava?
En Blai Bonet, però no vam parlar massa
d’altres poetes, i això que ell tenia una
formació molt completa, havia llegit Vir-
gili, li agradaven els clàssics... Bonet era
contemporani seu, tenien punts en con-
tacte, no sé si eren veritablement molt

amics però vam parlar molt de la poesia
de Blai Bonet. De Blai Bonet sabíem que
estava molt malalt, que tenia tuberculosi
i va haver d’anar al sanatori i el vaig po-
der conèixer en una de les seves visites a
Barcelona.
Un personatge curiós també?
Sí, quan me’l van presentar estava tan
emocionada... jo tenia 18 o 19 anys i no
tocava de peus a terra. Era vibrant, he lle-
git Bonet i no em costa tant com Bauçà.
Bauçà no ha gaudit de la fama o el favoritis-
me d’Espriu, Foix, Carner o Martí i Pol i no
té res a envejar-los...
A vegades hi ha una publicitat, que no sé si
és oberta o subterrània, però que és persis-
tent. Per exemple, a Espriu no li han faltat
mai les cites, jo mateixa tinc més poemes

dedicats a Espriu que a d’altres poetes. Par-
les de Bauçà i sembla que tothom l’ha d’ad-
mirar però no sé si l’han llegit, tothom més
o menys sap que existeix però no sé si l’han
llegit i l’han palpat una mica. Quan venia a
casa ens parlava de tots aquests temes, que
són els seus: el gregarisme, l’estultícia dels
catalans, parlava d’una independència que
per ell és la seva pròpia independència, la
individualització, és un cas més complex
que parlar d’independència, tot eren temes
integrals. A vegades, al final, era feixuc, tot
ell, ja se’l veia i a finals de 2004 va ser el co-
miat.
Com es va acomiadar?
“Potser no ens veurem mai més”, però
parlant amb el meu marit em va dir que
ell havia dit aquesta frase, no el Miquel, a
mi em semblava que no era així. En tot
cas, el vam veure molt acabat, ens vam
abraçar i potser aquesta frase la va dir el
Pere, que és molt sensible.
El seu dia a dia devia ser auster, preocupat
tan sols d’escriure i satisfer les necessitats
bàsiques, sense cap tipus de luxe...
No, ell escrivia gairebé de manera com-
pulsiva i va fer un procés: primer escrivia
a mà, després ja amb una màquina d’es-
criure, però ja perseguia l’ordinador i la

P
Per Sant Jordi
es va publicar
‘En el feu de
l’ermitatge’
(Empúries),
obra de
Miquel Bauçà
que no s’havia
publicat mai
tot i rebre el
premi Miquel
de Palol el
1993

“He llegit
Bonet i no
em costa tant
com Bauçà”
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tecnologia, era un dels seus temes, la seva
frase màgica era “els americans eren els
únics que potser arribarien a filmar els
somnis”.
Quelcom que sorprèn quan hom s’apropa per
primera vegada a la seva obra, sobretot, la
dels últims anys, és que ni és poesia ni és
prosa, però poden ser ambdues coses, és
prosa poètica, té l’habilitat de diluir les fron-
teres entre els gèneres.
Sí, es va diluint una cosa amb l’altra, en els
poemes heptasíl·labs, el fet que cada poema
estigui ordenat alfabèticament per la pri-
mera paraula de la primera frase ja li dóna
un sentit prosaic. Té trets personalíssims,
aquesta comunió entre prosa i poesia, el fet
que la tecnologia el porti a prémer un botó
per ordenar els seus poemes i això li doni
satisfacció. Quan et parla del cervell, et diu
que el deixis estar sol, perquè quan penses
amb ell l’espatlles, que el cervell tiri, segons
ell, la tecnologia també és al cervell però
l’emboliquem a còpia de pensar. Amb això
era molt estricte.
Una de les seves crítiques habituals era
aquesta mentalitat derrotista i resignada
dels catalans. El plauria aquest crit sobre la
taula del sobiranisme? Què en pensaria?
Suposo que en principi estaria content, el

que passa és que dins del seu grau de so-
ledat, de rebel·lió, d’independència i de
sentir-se individu i no ser gregari, troba-
ria moltes crítiques a fer, no goso dir com
pensaria però per poc que t’esforcis en
veure el panorama també et surt un as-
pecte crític, que no és eufòrica total, en-
cara ho veus una mica utòpic. Els cata-
lans tenim una mena de por de llançar-
nos del tot, de ser suficientment segurs
de si mateixos, aquí sí que seria crític.
I parlava dels mallorquins?
Poc, i en canvi la seva poesia està plena
de fórmules mallorquines. Té un vocabu-
lari extraordinari, la riquesa més gran del
català és a Mallorca i els estan fotent polí-
ticament.
Es tracta d’un poeta total, expressió que es
va aplicar a Juan Ramón Jiménez, de fet tots
dos van viure per a la poesia. Hi veu simili-
tuds?
L’anècdota s’assembla, tots dos volen es-
criure i s’hi posen, però al Juan Ramón
Jiménez li ordenaven la vida, el Miquel
no, ell tenia un ordre, era net, polit i ben
pentinat, mantenia el seu ordre, ningú li
arreglava la vida i ell escrivia.
No és contradictòria aquesta higiene amb el
prototipus d’una persona aïllada?

Formava part de la seva idea d’indepen-
dència pròpia, de ser ell, la seva imatge, la
seva figura i la seva manera de fer i es-
criure, és un pack que portava quan venia
a casa.
El desembre del 2014 es van complir deu
anys de la seva mort. Ha trobat a faltar ac-
tes d’homenatge, ja siguin privats o promo-
guts per institucions públiques? Potser un
any Bauçà?
He estat parlant amb la gent de l’Espai
Mallorca per tornar-hi a presentar tota
l’obra del Miquel, perquè quan ho vam
fer hi havia quatre gats. Ho he dit moltes
vegades i no se n’ha fet ressò. Efectiva-
ment, al Miquel Bauçà se l’ha abandonat.
Per quin motiu? Per allò que costa reconèi-
xer les figures pròpies?
No ho sé, de savis n’hi ha. L’editorial Em-
púries sempre li ha publicat l’obra, hi ha
hagut una fidelitat, però m’estranya que
sigui un poeta poc llegit, hi ha savis que
parlen d’ell però són distants del gran pú-
blic.
Hi ha més obres poètiques inèdites que pu-
guin sortir en el futur?
No ho sé, suposo que li van agafar l’ordi-
nador i el van saquejar tant com van po-

der, en el bon sentit de la paraula.
És cert que es van trobar en el seu ordina-
dor arxius encriptats que no es podien des-
xifrar?
Sí, però no crec que fos voluntari, potser
li devia entrar algun virus, si a fi de bé
poden anar traient coses del seu ordina-
dor, ja ho faran. Tot ho va acabar fent
amb ordinador, aquest recorregut per ar-
ribar a la tecnologia va ser fantàstic per-
què ho va fer molt de pressa.
Com definiria Bauçà en poques paraules?
Entre la rebel·lia i una tendresa amagada, la
rebel·lia que el feia ser dur, amb ell mateix
també, i en el fons una mena de tendresa de
sí mateix, jo la percebo però tampoc sabria
dir on trobar-la, te l’has de llegir molt a poc
a poc, per exemple quan diu que l’Eixample
és el lloc on es pot esbravar hi ha tendresa,
però no surt com a paraula i com allò que
estem acostumats a entendre per tendresa,
aquella emoció tova, no hi ha cap ‘ai’. Però
per a ell allò té un sentit, és profund, trobar-
se amb la teva pròpia ànima, l’ànima d’unes
parets, d’uns carrers... hi són, potser és per-
què jo no només l’he llegit sinó que també
l’he viscut, l’he patit, l’he estimat, l’he
acompanyat i és més un trencadís que un
mosaic. ❋

Miquel Bauçà; en
una sèrie de
fotografies de la
segona meitat dels
anys vuitanta
FERRAN SENDRA /
ARXIU EL PUNT AVUI

“La riquesa
més gran del
català és a
Mallorca”




