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Van ser els mateixos veïns els
qui van alertar els Mossos
d’Esquadra el 3 de gener per la
fortor que sortia de l’habitatge
on va ser trobat el cadàver.
Immediatament el cas va pas-
sar a mans del jutjat número 3
de Barcelona i el cos segura-
ment encara ara reposa a
l’Institut Anatòmic Forense,
atès que ningú no l’ha recla-
mat: cap persona propera en
coneixia la mort. Ahir al ves-
pre aquest diari no va poder
certificar que el cadàver fos a
l’Institut Anatòmic.

De fet, els familiars mallor-
quins van conèixer ahir la
tarda el decés per una trucada
anònima, presumiblement
d’un dels veïns barcelonins de
l’escriptor, i es van adreçar a
l’editorial, la qual va contactar
amb l’administrador de la
finca on vivia Bauçà, que va
ser qui va comunicar i confir-
mar la mort.

El llibre pòstum
Ernest Folch, l’editor, va la-

mentar la pèrdua d’un “es-
criptor maleït, però en el bon
sentit de la paraula, un home
que va defugir sempre les
convencions i la vida fàcil”, i
va augurar que “ara se li re-
coneixerà tot el que no se li va
reconèixer en vida”. Folch feia
anys que l’únic contacte que
mantenia amb Bauçà era a
través d’un apartat de correus,

on fa poc l’escriptor va deixar
l’original del que es convertirà
a principis d’abril en el seu
llibre pòstum, Rudiments de sa-
viesa, un extens text en vers, de
més de 500 pàgines, que és la
continuació d’El canvi: des de
l’Eixample (1998). “Ens el va
lliurar en uns disquets molt
difícils de desxifrar informàti-
cament, encriptats d’una for-
ma molt complexa”.

Aquesta obra s’afegeix a
una llarga trajectòria amb
novel·les com ara Carrer Mar-
sala (1985) –el títol fa referèn-
cia al carrer on vivia el seu
amic Jordi Coca, a casa del
qual va escriure bona part de
l’obra– i El vellard. L’escarcellera
(1992), i títols poètics com ara
Obra poètica 1959-1983 (1987), El
crepuscle encén estels (1992), Els
estats de connivència (2001) i la
recent Els somnis (2003).

Se’n va un estrany
Jordi Coca

“E
m diuen que Mi-
quel Bauçà ha
mort. No m’ho
crec. És una de les

seves desaparicions sobtades i
inexplicables...”. Això és el que
pensaran els seguidors del mi-
te Bauçà. Jo, que el coneixia
des de l’any 1970 i que em
considerava un bon amic seu,
mai no he volgut participar en
aquesta cerimònia de la con-
fusió. Nascut a Felanitx, fill de
camperols, educat al seminari,
d’on va passar directament a
fer el servei militar, va ali-
mentar al llarg de la seva vida
la fama de ser estrany i espe-
cial. Ho era, però per l’esqui-

zofrènia que patia i no pas
com una impostura literària
que s’havia de riure com una
gracieta. Quan sentia explicar
anècdotes de Miquel Bauçà, i
n’hi ha moltes, sempre m’ha-
via semblat que era com riu-
re’s d’un geperut. Era, i és,
únicament una qüestió de mal
gust. Però una àmplia pro-
gressia local estava encantada
de tenir, també, el seu poeta
maleït.

Aquesta fama, aquest afegit
a la seva obra, ha distorsionat
de manera clara la recepció de

la seva poesia. Tot el que Bauçà
feia era jutjat i valorat a través
del personatge malalt que,
dissortadament, en el món li-
terari esdevenia un ésser ori-
ginal. El tema no és nou, però
en aquest cas m’afectava espe-
cialment perquè es tracta d’un
amic. Miquel Bauçà té obres
rodones, acabades, i, com tot-
hom, també en té altres que
per diverses raons no ho són
tant. Però, per a segons qui,
qualsevol cosa que vingués
d’ell, fos el que fos, era auto-
màticament vista des de la

distorsió del personatge que
duia al damunt i que feia grà-
cia. Era una mica com aquests
còmics que tot just sortir a es-
cena ja fan riure encara que no
hagin dit res... Una llàstima.

La seva poesia, personal,
potent, amb una mirada cer-
tament particular sobre el
món, oscil·lava entre la
temptació de la prosa i les
fórmules epigramàtiques que
sempre li havien fet gràcia.
Fulgurant, sorprenent, ines-
perat, finalment fugaç. Així
era Miquel Bauçà. Un altre
amic que ens deixa. I se’n va
tal com va viure, com un es-
trany a tot, inclòs ell mateix.
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Un home de can Meravell
Andreu Gomila

“S
embla un nom ac-
tual com telecom,
fax... I, per contra,
és el nom del meu

poble. Havia sonat a exòtic i els
erudits no en sabien l’etimo-
logia. Ara, no pot ser més mo-
dern”. Així defineix Miquel
Bauçà la localitat mallorquina
on va néixer, Felanitx, a El
canvi. Un poble els habitants
del qual tenen fama de sonats
i que ha donat a la cultura ca-
talana noms tan imprescindi-
bles com Miquel Barceló o Joan
Estelrich –la biblioteca local
que du el seu nom només
posseeix una obreta seva!–. Ell,
que era de can Meravell, se si-

tua en la constel·lació d’estre-
lles felanitxeres capaces d’en-
lluernar, tot i que al seu poble
mai no hagin estat conscients
d’això, baldament un malnom
tan premonitor.

Ahir, trucant a diversos
compatriotes felanitxers –la
majoria joves i amb estudis–,
em vaig adonar d’una cosa que
m’ensumava: gairebé ningú
sabia de la seva existència. I
això que Miquel Bauçà passarà
a la història de la literarura
catalana per obres com Carrer
Marsala, una nouvelle esplèndi-

da d’ambient kafkià, o El canvi,
un llibre incomparable, o El
crepuscle encén estels, un volum
de poemes breus on va re-
prendre el gust per això tan
típic del llevant mallorquí que
és esprémer el llenguatge (Blai
Bonet, per exemple, que era de
Santanyí; o Miquel Àngel Rie-
ra, que va néixer a Manacor).

Un procés que Bauçà va
portar fins a les últimes con-
seqüències a la seva enciclopè-
dia particular, El canvi, la seva
obra de referència. Aquí hi
trobem tot el seu univers, tan-

cat, obsessionat, a través d’afo-
rismes, poemes, relats ínfims.
Posteriorment, a Els estats de
connivència o Els somnis, l’últim
llibre editat, seguiria el mateix
esquema, però sense tant
d’encert i més centrat en el
vers. Gens menyspreables.

Bauçà ha de ser interpretat
al ras, despullant-nos de qual-
sevol cotilla anterior. No s’hi
valen les interpretacions psi-
cològiques. El que vol dir és el
que escriu... Si fos francès, se-
gurament tindria un lloc re-
servat al Panteó. A Felanitx,
ahir no sabien qui era aquest
home de can Meravell suposa-
dament mort a Barcelona.


