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El poeta Miquel Bauçà va morir fa poques setmanes

J O C N O U

El fantasma
de Miquel Bauçà

E M I L I T E I X I D O R

Somiava els
seus versos,
intuïa tots
els secrets

M
iquel Bauçà va
arribar a la Ciutat
de Mallorca sense
altre pertret que
una absoluta,

plena i perillosíssima puresa.
Així comença el pròleg de Jo-
sep Maria Llompart a la pri-
mera edició del llibre de poe-
mes Una bella història, que va
obtenir el premi Joan Sal-
vat-Papasseit l’any 1961. Des-
prés diu que “a l’eixida d’una
minyonia foravilera, d’una
fosca adolescència de novici,
venia per fer el servei militar i
portava un grapat de versos i
un humil silenci, mesell de vi-
olenta humanitat, de rusti-
quesa i de tendresa”. L’humil
silenci, la violenta humanitat,
la rustiquesa i la tendresa que
no abandonaria mai.

El meu exemplar del llibre
de poemes porta una dedica-
tòria que ara he rellegit: “A –el
meu nom–, esperant un nou
dia”. Jo vaig conèixer en Mi-
quel quan va venir a Roda de
Ter a visitar un altre Miquel,
Martí i Pol. Es va presentar
perquè volia “conèixer gent”
–cito el pròleg– “i per a ell
conèixer gent consistia a tustar
a la porta d’aquell o d’aquell
altre, presentant-se dient, amb
la pintoresca fonètica del seu
poble, que era un jove de Fela-
nitx que feia versos”, i restar
callat, sotjant amb una punta
de temor i una altra d’espe-
rança, la reacció que aquella
inesperada i tragicòmica con-
fidència pogués suscitar, im-
plorant amb el seu esguard
mansuet d’home de la terra
–d’home que sent a la cara i a
l’esperit el pes d’antiquísimes
humiliacions– la pietat de la
resposta”. El text de J.M. Llom-
part és viu i actual.

UNES VISITES ENUTJOSES
A Roda de Ter va sen ben rebut
i deu haver-hi unes cartes entre
els dos Miquels que algun dia

sortiran. Dic això perquè
Llompart diu, ¡ara fa gairebé
cinquanta anys!, que “aquestes
visites són pel qui les fa i pel

que les rep, del tot enutjoses.
[...] En Bauçà era rebut per tot
arreu amb cautela, amb inevi-
table desconfiança; i si us

atreia la seva bondat sense
màcula, la seva puresa quasi
desvergonyida, encara temíeu
més enfrontar-vos amb els poe-
mes que assegurava que havia
escrit”. Però els poemes eren
bons, un món líric ple de caos
i de confusió, amb endevinaci-
ons esglaiadores que ell mateix,
segurament, ignorava, i un gust
aristocràtic de l’idioma.

Després em vaig trobar en
Miquel Bauçà a Barcelona,
exercint de fantasma. Per coses
de guanyar-se la vida, va anar a
parar a l’Editorial Salvat que
en aquell moment acollia tot
de noms que començaven a
destacar, en les diverses feines
entorn a l’edició d’enciclopè-
dies. L’hi va portar el professor
Antoni Comes, que en dirigia
una, mai publicada, de litera-
tura universal, i en Bauçà, si no
recordo malament –i el també
professor Carles Miralles no
em deixarà mentir–, s’encar-
regava d’arxius i papers diver-
sos. El cas és que a en Bauçà li
van plaure les oficines de
l’empresa, que eren molt mi-
llors que el lloc on vivia. I s’hi
va quedar a viure, millor dit, a
dormir. En aquells temps no hi
havia seguretat nocturna ni
alarmes, excepte contra incen-
dis. Amb la complicitat de
l’Antoni Comes, feia veure que
treballava fins a molt tard i
quan tothom era fora –les úl-
times, les dones de la neteja no
controlaven el personal– tenia
tot l’edifici per a ell. Guardava

els afers personals al terrat, en
una caseta de les instal·lacions
de llum o d’aigua. I els matins,
quan arribaven les secretàries
més matineres, van començar a
trobar coses rares: sofàs desco-
locats, papers estranys, dutxes
obertes, tovalloles per terra,
portes que es movien, algun
mocador tacat, sorolls misteri-
osos... I va començar a córrer la
llegenda que, a la nit, un fan-
tasma corria per la casa. De
manera que les noies ja no vo-
lien entrar soles ni ser les pri-
meres. La cosa va acabar bé,
amb la intervenció de l’Antoni
Comes, i un control més estric-
te dels horaris del fantasma.

Ara que s’ha mort, que l’han
trobat mort, que no saben
quan va morir ni com va mo-
rir, ara que tots recordem en
Miquel Bauçà que somiava els
seus versos, que intuïa tots els
secrets, que escrivia empès per
una necessitat fisiològica, ara
que ja no ens vèiem perquè

tornava a amagar-se als terrats
de la ciutat i s’emparava en la
nit, jo vull imaginar-lo com un
fantasma etern, fosc i silenciós,
amb una “puríssima, noble,
candorosa actitud de revolta
cívica”. Al final, Miquel, s’ha
comprovat, els camells arriben
a passar pel subtil cos d’una
agulla, i continuen parant-se
trampes, fotent-se la punyeta,
associant-se, armat-se, desar-
mant-se, fent guerres, amnisti-
es, armisticis, fent mites, en-
ganyant-nos, colonitzant, ma-
tant negres, fent negocis.

P A R L E M - N E

¿Final del
conflicte?

J O A N S O L À

A
lgú va comparar la declaració
de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua (AVL) de la setmana
passada a la signatura del
pacte de Castelló de la Plana

l’any 1932. He d’escriure aquest article
l’endemà mateix de la declaració, i per
tant no tinc perspectiva; i el dia que es
publicarà, el lector ja potser s’haurà
atipat de comentaris. Així i tot, com que
penso que va ser un acte molt impor-
tant, em permeto de resumir-los el que
crec més essencial d’un text tan curt
que cada paraula hi ha sigut calculada
al mil·límetre.

a) “Els diferents parlars de tots eixos
territoris constituïxen una llengua.” b)
“Compartir una llengua [...] equival
també a compartir el llegat cultural que
s’ha transmés en eixa llengua. Però això
no implica que els valencians no tin-
guem unes senyes d’identitat i unes
característiques culturals pròpies, i que
les percebem com a clarament diferen-
ciades de les dels altres pobles que usen
la nostra llengua.” c) Aquesta llengua
“és una de les principals senyes d’iden-
titat del nostre poble”. d) L’AVL “consi-
dera que el terme més adequat per a
designar la llengua pròpia en la Co-
munitat Valenciana és el de valencià”,
terme que, en conseqüència, serveix per

designar tant la globalitat de la llengua
com la modalitat local. e) Però l’AVL
demana més: cal que “especialment fo-
ra d’eixe àmbit lingüístic, s’harmonitze
la dualitat onomàstica” i que f) “per al
conjunt de la llengua” es faci “una co-
dificació policèntrica alhora que con-
vergent”, car el valencià “té la mateixa
jerarquia i dignitat que qualsevol altra
modalitat territorial.” g) Tot això “s’ha
d’interpretar [...] com una via de pro-
moure l’ús de l’idioma mitjançant l’a-
costament del model de llengua valen-
cià als seus usuaris”.

Els acadèmics han col·locat unes
quantes patates calentes en mans dife-
rents, sense excloure’s a ells mateixos:
als polítics els pertoca l’harmonització
de la designació (e) i la promoció social

de la llengua (g). Als lingüistes els per-
toca de fer la codificació policèntrica
alhora que convergent (f). El lector es
preguntarà: ¿i que no ho era, ja, de po-
licèntrica, la codificació? Doncs sí que
ho era, però els temps canvien i avui
s’ha vist que cal analitzar amb compte
una sèrie de fets que abans no s’havien
pogut analitzar o valorar prou, simple-
ment perquè no hi havia “professionals
legals” de la llengua com ara. Aquí hi
ha un important aspecte positiu que
molts no valencians potser no perce-
bem adequadament: una voluntat de
refer l’autoestima i la identitat nacional
dels valencians.

Les conseqüències d’aquest planteja-
ment són ara “obertes”: depenen, en
definitiva, de la traça i de la bona vo-

luntat de tots plegats. Una possibilitat
seria forçar una dualitat d’ensenya-
ments fora de l’àmbit lingüístic (i no sé
si també dins l’àmbit): seria negatiu i
potser catastròfic. Una altra, forçar
una dualitat de titulacions acadèmi-
ques: seria una possibilitat no menys
nefasta. O bé forçar que la titulació
única inclogués de debò la coneixença
de les variants (de totes, ei): seria la
millor opció, i de fet crec que afectaria
ben poc la realitat actual d’aquestes
titulacions. Una altra possibilitat seria
forçar la duplicació sistemàtica de pro-
ductes orals, audiovisuals i escrits:
pel·lícules, llibres de text, documents
oficials, impresos de tota mena, tra-
duccions de literatura. Seria una con-
seqüència nefasta si s’imposava des
dels governs. Arribats a la situació que
hem arribat (que a mi, en principi, em
sembla positiva), l’opció que jo veig
més favorable per a la llengua seria
potenciar de debò i d’una vegada l’ús
social de la llengua, per tots els mitjans
legals i socials, i deixar la resta, d’una
manera relativament àmplia, en mans
dels professionals i dels tècnics (edi-
tors, traductors, filòlegs, pedagogs),
sense imposicions polítiques: i la llen-
gua, a la llarga, aniria buscant i tro-
bant el seu propi equilibri.


