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Contra la complaença papanates en la figura del rar, del marginal

Miquel Bauçà tenia raó

N
S e b a s t i à A l z a m o r a

i les circumstàncies
que van condicio-
nar la seva vida ni la
truculència medià-
tica que ha envoltat
la seva mort (aspec-

tes sobre els quals ja es va pronunciar fa
uns dies Jordi Coca en un article en
aquest diari, amb una clarividència que
tancava tota disquisició sobre la qüestió):
el més incòmode del poeta Miquel Bauçà
(un dels escassos escriptors realment
importants que ha donat la seva gene-
ració; un dels millors de la literatura
catalana de les últimes dècades), allò
d’ell que, per a segons qui, pot resultar
més desassossegant és que tenia raó.
Tota la raó.

Amb motiu del decés de Bauçà, tot de
titafredes petulants i de dissidents de fi-
reta han corregut a martellejar el per-
sonal amb les bajanades que fan al cas:
que si Bauçà va viure en una rulot, que
si era un misantrop, o un personatge
misteriós, o el Salinger català, o un po-
eta maleït. Els petit-maîtres han pontificat
–i més que ho faran, ens podem anar
posant bé amb Déu– una vegada més
sobre Miquel Bauçà com ho han fet en
tantes altres ocasions: des del morbo i
l’anècdota de mal gust, des de l’absència
del més elemental indici d’educació, i
sense entendre (i de vegades, em temo,
sense haver llegit) ni una puta paraula
de la seva amarga, potentíssima, mag-
nífica obra. El petit-maître català no pot
evitar de muntar el seu ridícul circ de
pallassos al voltant d’allò que més li
agrada: un estereotip. En aquest cas, el
del mallorquí extravagant i atramunta-
nat, que sempre ha tingut un gran pre-
dicament entre els titafredes i els dissi-
dents de fireta, i que ja ha desvirtuat la
recepció de més d’una obra de primera
magnitud: el de Blai Bonet n’és un
exemple dolorosament clar. És aquesta
complaença papanates i paternalista en
la figura del rar, de l’esguerrat, del
marginal. En definitiva, del perdedor.
Als petit-maîtres del titafredisme i de la
falsa dissidència els perdedors amb ta-

lent els encanten, perquè es poden per-
metre el luxe de parasitar-los sense que
l’afectat ofereixi a penes resistència. I si,
a més, ha comès el descuit de morir-se,
doncs avall, que fa baixada.

A Bauçà se l’acostuma a parasitar sota
el pretext del seu aïllament voluntari de
la societat, allò que en pròpies paraules
el poeta anomenava la pràctica de l’ere-
mitisme. La seva suposada extravagància
hauria consistit en aquesta voluntat de
difuminar-se dins la massa a fi de passar
tan completament desapercebut que no

li calgués a penes mantenir cap tracte
amb els seus conciutadans. A El canvi,
llibre de lectura preceptiva, Bauçà de-
fensava l’eremitisme amb arguments
com els següents: “El benifet indiscuti-
ble de practicar l’eremitisme és no haver
de tractar massa sovint amb individuals.
Es pot dosificar, més o menys, l’entrada
en contacte, car un particular té la virtut
de no ser mai un individual [...]. La cre-
tinesa de l’Univers és contaminant. La
mateixa, en el veïnat, és radioactiva. En
qualsevol aproximació, s’han de prendre

totes les precaucions i no són suficients,
mai del tot [...]. Plaers de l’eremitisme. El
més gruixut és no haver de figurar que
assenteixo als disbarats d’un possible
interlocutor. Un interlocutor, per essèn-
cia, sempre diu bajanades, inconveni-
ències...”.

Bé, jo no sé veure on són l’extrava-
gància ni la raresa en aquesta història.
En aquesta comunitat de maleducats,
hipòcrites i covards que fem rodar cada
dia entre tots plegats, què té d’estrany
que algú opti per desentendre-se’n? Que

els altres no tinguem els
pebrots necessaris per se-
guir-ne l’exemple no signi-
fica que el qui ha tingut
coratge per saltar del tren
en marxa i continuar ca-
minant tot sol pels vorals
hagi de ser per força un
provocador, un orat, ni un
estrateg de la pròpia publi-
citat. Bauçà va saber mesu-
rar els límits de la seva pa-
ciència i va ser prou conse-
qüent per adequar-hi la se-
va vida i el seu procedir. A
algú li ha de fer gràcia, ai-
xò? Ha de ser tractat com
una altra afectació de les
moltes que infesten allò
que amb comicitat invo-
luntària se’n diu el món de
la cultura? És admissible
que sigui pretext per a les
fastigoses competicions
d’anècdotes viscudes o sen-
tides explicar sobre Miquel
Bauçà? Per què a molts els
resulta tan difícil guardar
la compostura, mostrar
una mica de respecte i no
deposar la verba excre-
mentícia que els delata
sobre aquells que no
s’adeqüen al sostre tan
baix i trist de la seva mi-
sèria personal? No pot un
decidir de viure i morir
tot sol sense que aparegui
un cor silvestre de flau-

tistes a fotre-hi la punyeta?
A la vista precisament de les reaccions

que suscita, només es pot concloure que,
en efecte, Miquel Bauçà tenia raó: no tan
sols en la seva literatura, sinó també en
la seva vida. A tots aquells que no l’ha-
gueu llegit, no perdeu ni un segon en el
que us diguin sobre ell i aneu directes a
la lectura de la seva colossal obra poètica
o d’aquesta obra seminal, fonamental,
que és El canvi. D’on trec una altra cita
dedicada als qui necessiten dissimular
amb rialletes i gesticulacions l’ofegor
que els agafa davant de la càustica lli-
bertat de Bauçà. Diu així: “Cadàvers, tràfec
de. És una cosa lletja que, a més, fa pu-
dor, però encara hi ha una cosa més
fastigosa que put més mentalment: és
l’amor, que mou aquesta indústria. Si el
culte dels morts és forçat, més encara ho
és l’amor. De natura, un humà no esti-
ma. Ja seria hora d’acabar amb tots
aquests escarafalls d’imbècil i de pobre”.
Que el puguem llegir molts d’anys.

■ Sebastià Alzamora. Escriptor. Acaba de publicar ‘La pell

i la princesa’ (Destino), premi Josep Pla 2005

➤ ➤ ➤
podrà recorrer davant el Tribunal de
Justícia de Luxemburg si són vulne-
rats.

Valorar el Tractat pel qual s’insti-
tueix una Constitució per a Europa
requereix abans que res recordar que
ha estat gràcies als grans ideals dels
inspiradors del projecte europeu i a
la seva voluntat de compromís que
Europa ha pogut viure el període de
pau més llarg de la seva història i
gaudir d’uns nivells de benestar eco-
nòmic i social que no tenen parangó.
Per això, tot i que per a alguns el
Tractat no arriba prou lluny en el
camí de la unitat europea ni satisfà
plenament els nostres somnis nacio-
nals, cal reconèixer que s’han acon-
seguit avenços suficients i prou sig-
nificatius per permetre progressar de
manera considerable en el camí de la
integració europea, avenços que no
haurien estat possibles si cada Estat
s’hagués tancat en la defensa dels
seus arguments, si no hagués primat
la voluntat de compromís i la visió de

futur que es requereix per saber dei-
xar de banda allò que separa i orien-
tar l’actuació en el sentit del bé co-
mú, és a dir el bé de tots, també el de
Catalunya.

Avui Catalunya necessita una Eu-
ropa forta capaç d’actuar amb el pes
que li donen els 450 milions de ciu-
tadans que representa. Perquè els
problemes d’abast global que plante-
ja el fenomen de la globalització de-
manen respostes també globals que
només la Unió Europea està en con-
dicions de formular. La necessitem
també per donar resposta al clam
generalitzat en favor de la pau que es
va sentir a Catalunya i arreu d’Euro-
pa i per garantir un ordre multilate-
ral respectuós de la legalitat inter-
nacional que impedeixi que el llen-
guatge de les armes s’imposi al de les
negociacions. Per fer realitat aquesta
Europa necessitem, però, unes insti-
tucions que funcionin de manera àgil
i eficaç i necessitem, també, consoli-
dar i donar fonament jurídic a
l’Europa dels valors, els que ens van

llegar els pares fundadors. La vivèn-
cia d’aquests valors és imprescindible
per poder sortir del cercle egocèntric
del nostre individualisme, de la nos-
tra seguretat i del nostre benestar, i
per promoure la solidaritat i el des-
envolupament dels pobles, factors
indispensables per construir un món
en pau.

Doncs bé, el Tractat pel qual s’ins-
titueix una Constitució europea per-
met fer el pas endavant cap a aquesta
Europa que necessitem; i no qualse-
vol pas, sinó un gran pas gràcies al
qual avançar de manera significativa
en la direcció que reclama el moment
de la història que vivim. Si amb el
nostre vot positiu fem possible que la
Constitució entri en vigor, haurem
contribuït des de Catalunya que la
UE, fidel als ideals sobre els quals es
fonamenta la construcció europea,
pugui esdevenir una comunitat de
valors ferment de pau, de benestar i
de justícia i de llibertat al món.

■ Concepció Ferrer Casals. Membre d’Unió Democràtica

de Catalunya


