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El crepuscle encén estels
Enric Casasses

L’
obra de Bauçà ha anat adquirint uns
caràcters d’autobiografia veritable i
al mateix temps d’obra de pura i
imaginària ficció, d’una manera si-

multània, fusa, confosa, al·lucinant. Això va
junt amb un considerable gruix de literatura
d’opinió de les més atrevides que hi ha, sobre
el país, sobre el canvi actual, sobre l’ésser.
Opinions que no xocaven així de fort des de
Nietzsche, si se li ha de trobar un comprara-
ble.

Bauçà ha derivat cap a un concepte de so-
litud absoluta, he dit: de solitud absoluta (no
tenim ningú limítrof...) sense parió en la història
de la literatura. Ignora, diu, la pesantor del
contacte humà: n’ignorem la feixugor. En aquest
món ocult de la seva privacitat solitària, en les
profunditats de l’esperit sense les traves de
cap relació, Bauçà ataca, de cara, contra tot, i
ho fa sense gastar compliments: immergits amb
escafandre, / envestim... cap protocol... No fa nú-
meros ni espectacles de cap mena: cap concert
amb la guimbarda / que desplaci els comensals... I
en fi, Bauçà es planteja si no saber res del que

intenten els altres diguem-ne alquimistes li
serà perjudicial, però s’ho pregunta d’una
manera gairebé diríem retòrica o teòrica per-
què no pot ni pensa fer-hi res (¿és nociu a l’or-
ganisme / de no rebre cap avís / d’alguna altra
temptativa / que han gosat fer els basiliscs...?). Per-
què després de l’interrogant, conclou així: no
ens altera la porfídia. La seva obstinació, la seva
immersió decidida és realment imparable. La
cursiva és el darrer poema, el 147, del llibre El
crepuscle encén estels.
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Recordatori
Bernat Nadal

Q
uan Guillem d’Efak va escriure Poeta
en bicicleta de segur que pensava en
Miquel Bauçà, qui, anys abans, ha-
via acudit a les jornades poètiques
de Formentor pedalejant més de

cinquanta quilòmetres, des de Felanitx, el
seu poble. Bauçà era un jovencell de mirada
estranya, presumit en la modalitat rústega,
calculadament descurat. En escalafó venia
després de Blai Bonet i això es notava en la
seva poesia d’aquell temps, que estava im-
pregnada d’expressions blaibonetianes al-
hora que d’un desig d’incorporar als poe-
mes una problemàtica humana i social que
l’escola mallorquina ignorava. Era el poeta
jove del moment, anava en bicicleta amb
camisa de màniga curta i mostrava allò que
en diríem una imatge romàntica del poeta.

A poc a poc va anar assolint fama de per-
sona estranya pel seu comportament que
l’allunyava dels actes socials primer, i ja de
gairebé tot contacte amb la societat després.
El vaig conèixer crec que l’any 72, quan
acabava de publicar El noble joc i ja era un
poeta de prestigi pel seu primer llibre, Una
bella història. Era deu anys major que jo i
aparentava ser més vell del que era, com si
la seva tristor li donàs aspecte d’home can-
sat. Em va trucar anunciant que venia a
Manacor i que podríem conversar aquella
horabaixa de tardor o d’hivern. Va ser una
gran experiència. Personalment no era es-
querp, ans més bé delicat, de paraula suau i
to mesurat, encara que contundent quant a
idees i opinions. Deia que era molt insegur,
però jo el veia tot el contrari, amb molt
d’aplom i amb claredat de conceptes.

No portava rellotge. Residia en una espè-
cie de barraca als afores de Felanitx, sense
corrent elèctric, o no sé si tenia una bateria
de cotxe per escoltar la ràdio, que era quasi
l’únic punt de contacte amb el món exteri-

or. Vivia així per decisió pròpia i era trista-
ment feliç, vull dir que era pessimista, soli-
tari i que aquella forma de vida li agradava,
perquè se sentia lliure. Des de la seva trin-
xera particular, de tant en tant anava fent
breus incursions dins el món proper. Aque-
lla tarda va passar ràpidament. Per conti-
nuar la conversa vàrem anar a sopar al Ce-
ller Mascaró, un lloc modest, però de men-
jar digne. En Mascaró ens va preparar un pa
amb tomàquet guarnit de petits fragments
de fetge fregit, amb calçots, i molt de pe-
brebò. Des del seu poc interès pel menjar, en
Miquel Bauçà va manifestar que feia temps
que no fruïa d’un àpat senzill i alhora gus-
tós. Devers l’una de la matinada va tornar a
Felanitx, amb taxi.

Deixava darrere seu una petjada inesbor-
rable. Ens vàrem veure altres vegades, però
la relació amb ell va ser majorment escrita,
això sí, per part seva amb cartes d’esperit
telegràfic, escrites a màquina (després a or-
dinador) i signades.

La seva poesia i la seva actitud (sensibilitat
humana, inconformisme social, catalanitat
cultural) va tenir una influència directa so-
bre els escriptors joves d’aquell temps, en
especial en Damià Huguet i en jo mateix,
que difícilment ens podíem identificar amb
les floritures literàries i el poc compromís
de Costa i Llobera, Guillem Colom i Maria
Antònia Salvà, qui va arribar a dedicar un
poema al Caudillo. La majoria dels poetes
joves de Mallorca el tenen per autor de cul-
te. Miquel Bauçà va madurar i va bastir una
obra considerable. No per ser automarginat
la seva obra és pot considerar gens margi-
nal: marca la segona part del segle XX amb
aquesta veu austera, trista i sovint carrega-
da d’ironia.


