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Si considerem que, ben sovint, l’anàlisi 
literària esdevé un joc de tensions en què 
els tòtems i els monuments s’erigeixen en 
funció d’interessos poc transparents, caldrà 
convenir que el cas de Bauçà resulta, sens 
dubte, paradigmàtic d’aquesta manera d’en- 
tendre els autors i la seva relació amb la 
societat. Quan els escriptors, vius o morts, 
són utilitzats com a espases de doble tall 
o meres excuses d’inventari esbiaixat –tal-
ment embalums d’una rebotiga un xic ar-
nada– s’obre un escenari en què la reflexió 
és substituïda per les fílies i en què les obres 
literàries actuen com a elements decoratius 
d’una lluita entre interessos ideològics i edi-
torials. Dic això perquè una bona part del 
cantussol erigit al voltant de la figura de Mi-
quel Bauçà compleix a bastament aquests 
requisits. Si tota literatura necessita els seus 
maleïts, caldria preguntar-se si Bauçà és el 
prototipus que qualsevol pàtria assedegada 
requereix. En aquest sentit l’autor ocuparia 
aquesta plaça –que com qualsevol plaça té 
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un cert caire oficial– abocada a reforçar la 
normalitat de la nostra literatura. Una qües-
tió, al capdavall, d’extrems i de contrapesos. 
Amb una balança, però, en què els elements 
són massa sovint trucats. L’eremitisme de 
Bauçà introdueix, d’aquesta manera, una 
falca decadentista en les mentalitats del 
segle xxi. S’hi arriba, cal reconèixer-ho, una 
mica tard. I quan això succeeix s’entronitza 
de manera oficial allò que, per la seva ma-
teixa natura, sempre hauria de quedar als 
marges o bé reduït a un cercle reduït de 
seguidors. 

També la reiterada tribalitat de l’autor 
actua com un ressort que activa l’ordre a 
partir de l’excés. Una estranya entropia. O 
una realimentació negativa –una variant, al 
capdavall, de la retroalimentació– en què 
el sistema sencer evita les pertorbacions ex - 
cessives i s’estabilitza en un punt òptim i 
moderat. La literatura, llavors, adquireix el 
caràcter d’una carnavalesca nit de bruixes 
en què després de l’apoteosi i la borratxera 
intel·lectuals –«cal occir els enemics, ser 
intolerants»1– es retorna a l’ordre més con-
servador. Bauçà és utilitzat, així, per exercir 
de xaman i conjurar els temors i els neguits. 
En aquest cas associats, evidentment, a la 
qüestió nacional i a una literatura mino-
ritzada.

Sabem que la màgia té trets individuals, 
però també funcions socials ben evidents. 

Bauçà o la retroalimentació de la tribu 
A propòsit del llibre Poesia és el discurs. Miquel Bauçà
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Marcel Mauss va subratllar-ho amb pers-
picàcia: el mag s’isola per guarir els altres.2 
Perquè l’aïllament, com el secret, és un 
signe propi del ritu màgic. Deixem, però, 
que el mateix Bauçà defineixi la màgia: «És 
necessària, al mateix títol que Déu. Cal 
usar-la i saber usar-la». El poeta no veu més 
enllà: hi veu més. Sap com funcionen les 
virtuts de la tribu. I «és un ésser especialitzat 
sobretot en la cosa nacional o racial». Tan-
mateix, no és pas un psiquiatre, sinó més 
aviat un vident que no té res a veure, però, 
amb els vidents o les sibil·les ordinàries. El 
poeta parla, en qualsevol cas, de l’ésser.3 
Tribu, màgia, raça. Una certa visió de la 
poesia.4 Tot plegat en una nació en la qual 
es conviu sempre amb una certa idea de 
mort.5 No importa, aleshores, jugar arran 
del fanatisme o de l’apatia extrema. Bauçà 
ho té clar: «Catalans, sigueu fidels/al prin-
cipi suïcida,/col·lectiu».6 La impotència es 
converteix, d’aquesta manera, en poderosa 
atracció cap a la mort i la tanatofília social. 
De la riallada al rictus. Perquè si hem de 
morir com a poble és inútil, fet i fet, tenir 
una opinió gaire elevada de la nostra litera-
tura. Amb uns pocs eremites, maleïts i hu-
moristes7 n’hi haurà prou. A una literatura 
excèntrica, els seus personatges excèntrics. 

A partir d’aquí, però, les mancances de 
tota mena són conjurades mitjançant una 
visió singular, que aconsegueix de crear 
un món contradictori, fort i sentenciós. Si 
un dels elements principals de la creació 
literària és, sens dubte, saber conformar un 
món i dotar-lo d’aquells elements que el 
fan distingible i original, és cert que Bauçà 
reïx a presentar-nos un univers particular. 
Però el problema apareix –i aquí la figura 
de Bauçà hi intervé sols de gairell– quan 
aquesta literatura passa a ser el barem d’una 
interpretació sociològica i nacional que 

abdica de la raó i converteix una tendència 
concreta en el model a seguir. D’aquesta 
manera l’estirabot i la relativització mofeta 
de les atrocitats serien els aspectes més valo-
rats i exalçats d’un àmbit que ultrapassaria 
allò estrictament creatiu i s’introduiria en 
els camps de la reflexió sociològica i filosòfi-
ca i, també, en l’articulisme. En aquest punt 
caldria recordar que l’escriptor ha d’exercir 
una consciència afinada sobre el llenguatge 
que empra. La bertranada aplicada a la re-
flexió –un oxímoron que no s’ha de confon-
dre mai amb la rauxa i la llibertat creatives, 
ja que ambdues posseeixen un rigor que 
es construeix amb paràmetres diferents 
als convencionals– permet alliberar tot un 
excés de malestar que fuig d’esquitllentes de 
l’acció política i allibera, en forma de vapors 
verbals, l’excés d’energia calorífica del país. 
Tot, llavors, retorna saludablement a l’ordre 
plàcid de la realitat. 

Els seguidors de Bauçà, per tant, estra-
fan la carlina que penja de la porta amb 
l’objectiu d’allunyar les forces del mal, en 
aquest cas la impotència de la nació que no 
pot assolir la seva plenitud política i recorre, 
en un procés de complexes sublimacions, 
al territori de la verbositat en què tot és 
possible. Un àmbit ben literari –perquè la 
literatura és el territori hipotètic de les exa-
geracions més reals–, però que en aquest cas 
ultrapassa les obres per col·locar-se al servei 
de les mancances col·lectives bo i anant 
més enllà, també, dels viaranys que un 
escriptor ha d’evitar si no vol negar la seva 
pròpia escriptura. Una pèrdua, doncs, de 
la singularitat de l’autor, el qual exerceix de 
reparador de la impotència política i social. 

L’aparició de Poesia és el discurs,8 sota 
la coordinació d’Antoni Artigues, permet 
avançar en aquesta dissecció crítica a tra-
vés de les aportacions de diversos autors. 
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Aquest llibre, complex i amb intervencions 
ben diverses, no pot ser objecte, aquí, d’un 
comentari exhaustiu. En aquest article, per 
tant, deixaré de banda algunes aportacions 
notables que s’endinsen en l’àmbit estricta-
ment literari i em centraré en l’anàlisi de les 
raons que han motivat la peculiar acollida 
de l’obra de Bauçà. Començaré amb Jordi 
Coca,9 el qual dubta de la qualitat dels úl-
tims treballs de Bauçà i qüestiona el procés 
de mitificació de l’autor, un procés creat per 
una sèrie de lectors que fins a cert punt han 
estat subjugats i enlluernats per les caracte-
rístiques personals de l’escriptor. Coca ens 
mostra un Bauçà torturat per l’aïllament i 
sotmès a una malaltia de la qual considera 
que és molt dubtós riure’n les gràcies. La 
visió de Coca trenca amb un consens massa 
unànime i cal agrair, certament, la seva 
aportació valenta a l’hora de posar en dubte 
els elements que han permès la mitificació 
del poeta. Arnau Pons, per la seva banda, 
reconeix en la seva extensa contribució10 
que «la malaltia i els seus excessos patètics, 
juntament amb la gràcia que aquests pro-
voquen» comporten una pèrdua de tremp 
literari en Bauçà, a causa de «l’admiració in-
gènua» envers el seu maleïtisme, l’adoració 
acrítica del personatge i la manca de lectura 
seriosa dels seus seguidors. Tot i compartir 
una part del diagnòstic de Coca creu que 
l’anàlisi d’aquest últim és convencional i 
antiliterària perquè la qualitat d’un text 
no pot valorar-se en funció de la malaltia 
psíquica, si no volem prescindir d’una bona 
part de la literatura universal. Altrament, 
hi hauria el perill de confondre la llibertat 
creativa i l’agosarament –que van contra 
els trets més conservadors de l’art– amb els 
símptomes d’una malaltia. En aquest punt 
Carles Hac Mor coincideix,11 en part, amb 
el diagnòstic de Pons: la irregularitat pot 

produir resultats brillants i d’altra banda 
la divisió entre una persona malalta i una 
de sana sempre és una qüestió delicada. 
Sobretot, cal subratllar-ho, quan parlem 
d’escriptors. D’altra banda Hac Mor reco-
neix les excel·lències artístiques de Bauçà 
tot i admetre que «tractat superficialment, 
era una mena d’autista sense gaire interès». 
Tanmateix, com subratlla Hac Mor, anar 
contra el mite equival a enfortir-lo. 

En aquest punt cal resituar l’anàlisi de 
Bauçà en relació al mite i les raons sociolò-
giques que l’alimenten. Abans he esbossat 
alguns dels trets que, al meu entendre, 
poden justificar aquesta recepció plena de 
trets extraliteraris. Retorno, doncs, a Ar nau  
Pons i la seva dissecció d’algunes d’aquestes 
qüestions. El seu interessant article és un 
repàs d’alguns dels vicis que dominen el 
nostre sistema literari. Per això no dubta a 
carregar, i les notes al peu de pàgina són en 
aquest sentit reveladores i imprescindibles, 
contra les anomalies del nostre sistema 
cultural. D’entrada Pons no s’està de cri-
ticar el fet que es presenti Bauçà com un 
eremita quan té al darrere una indústria 
cultural sòlida, un seguit de premis literaris 
de prestigi i un suport editorial i mediàtic 
de primer ordre. Pons reconeix que actua 
com un esgarriacries del nostre sistema lite-
rari i no cal dir que exerceix a la perfecció 
aquesta missió. La seva anàlisi és punyent, 
implacable i, sobretot, no deixa canya dreta. 
Les qüestions que aborda són nombroses i 
requeririen un assaig paral·lel per comentar-
les, ja que afecten de ple el funcionament 
del món literari català. 

Pons subratlla que la lectura al nostre 
país ha deixat de ser crítica i d’exercir 
la vigilància que li pertoca en relació als 
textos. Això podria conduir a una «mort 
cerebral» pel que fa a l’anàlisi de les obres 
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literàries i filosòfiques, sobretot perquè al - 
guns confonen aquesta imprescindible ac - 
ció intel·lectual amb un atac a la nostra 
tradició i la nostra identitat. Tot plegat fa, 
segons Pons, que triomfi «l’estirabot, els 
recitals i la gresca», o bé tot allò «antimeta-
físic, antiintel·lectual o antiparisenc». No és 
estrany, llavors, que Bauçà s’hagi convertit 
en «el rei abufonat d’una cort de cínics». 
L’irracionalisme i l’astracanada s’expressen 
mitjançant una «traca final» o «mascletà» 
que esdevé gairebé perpètua i resta contin-
gut crític i capacitat lectora a l’exercici li - 
terari i la seva recepció. L’orgia verbal, el 
descontrol crític i la manca de rigor sobre 
la historicitat dels mots i, per tant, de certes 
expressions i plantejaments que transporten 
l’horror a través del temps, menen a un 
viatge enfollit. Tot és acceptable en aquesta 
Nit de Walpurgis Catalana en què pernoc-
ten, ben abraçats, escriptors de condicions 
i capteniments ben diversos. Una situació, 
no cal dir-ho, en què Bauçà hi té la seva 
part de connivència. D’altra banda, i en re - 
lació directa amb aquest fet, és remarcable 
la postura de «l’Eremita de l’Eixample» en 
la qüestió de l’extermini, una posició que 
Pons denuncia, ja que «convé estar a l’alçada 
dels discursos intel·lectuals internacionals 
sobre l’esdeveniment, però tothom es guar-
da d’entrar a analitzar-ne o a denunciar-ne 
les deformacions autòctones». Aquesta cons - 
tatació explica algunes actituds irreflexives, 
extemporànies o apressades del nostre àm-
bit literari, ja que segons Bauçà a partir de la 
Shoah «hem trobat la llibertat» i «qualsevol 
raciocini/és permès, completament». Per 
tant: «No podem tenir la barra/d’impedir 
als habitants/que ruminin el que vulguin,/
car tal és la magnitud/del girant que féu 
la Història».12 Després d’Auschwitz, con-
següentment, un pot «(...) anar a tot rem/

amb una eina que ens deslliura»,13 és a dir, 
amb l’eina de la poesia. Lluny de ser un 
motiu de primera magnitud per exercir la 
consciència lingüística, l’empatia vers les 
víctimes i el rigor històric, l’extermini és la 
porta oberta al «tot val», o el moll d’accés a 
un oceà enfollit que permet deixar la barca 
a la deriva de totes les inconsistències i 
atrocitats. Cal preguntar-se, però, si el fet 
històric és, per a Bauçà i alguns dels seus 
lectors, un alliberament de què cal estar 
agraït als botxins. 

La virtut d’Arnau Pons rau a fer anar de 
bracet tot un seguit d’expressions literàries 
que tenen molts punts en comú però que, 
en la superfície, segueixen camins literaris 
diferents. El nucli central, en qualsevol cas, 
és aquesta feblesa crítica que les agermana 
al voltant de la bestiesa, de la sortida fàcil 
i del fet de buscar allò que pot sotragar el 
lector, sense que aquest sotragueig estigui 
lligat a una superació de models caducs, al 
fet d’obrir noves vies expressives o de forçar 
un nou paradigma. 

En el cas de Bauçà és una mica irrelle-
vant pensar si tot plegat va ser una estra-
tègia meditada i seguida fins a les últimes 
conseqüències. I és cert, al mateix temps, 
que no hem de dubtar de Coca quan afir - 
ma que Bauçà «no feia impostures».14 Si-
gui com vulgui, i per damunt de tot, és 
prou evident que l’autor mallorquí estava 
mancat d’aquell sentit de comunicació que 
Georges Bataille15 posava per davant de 
l’acció trencadora. Si l’autor de La littéra-
ture et le mal retreia a Jean Genet l’egolatria, 
l’excés de ressentiment i els seus efectismes 
calculats, sense un explícit reconeixement 
d’una semblança amb l’altre, és a dir, amb 
el lector, cal convenir, llavors, que en Bauçà 
també trobem a faltar aquest vincle amb 
els humans. Per Bataille el desig solitari de 
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sobirania esdevé, justament, una traïció a la 
mateixa sobirania. La literatura entesa com  
a obra –no tant com a espai creatiu o con-
formació del projecte– és l’espai en què cal 
deixar d’estar sol i sortir a l’encontre del 
lector. Certament, no és possible demostrar 
si l’allunyament despectiu de Bauçà fou 
calculat o no. Però el cert és que no deixà, 
en cap moment, d’alimentar-lo,16 ja sigui 
de manera explícita o bé indirecta. És clar 
que aquesta reflexió podria ser despatxada 
amb una ràpida invectiva, ja que Bataille 
era, al capdavall, un parisenc.

La violència extrema aplicada al discurs 
assoleix, d’altra banda, una de les seves 
fites de la mà dels dos membres del Taller 
Llunàtic, Josep Albertí i Bartomeu Ca-
bot, els quals signen un text inclòs en el  
volum.17 En el seu escrit addueixen que 
Bauçà és un «maleït oficial», que es pre-
sentà a premis literaris i creà L’estuari, una 
novel·la «infecta, dolenta, fracassada, idiota, 
imbècil i il·legible». Bauçà seria, segons els 
signants, un escriptor carregat de tòpics 
que representa una escriptura covarda i 
reaccionària i que s’expressa d’una manera 
analfabeta, antiquada i poruga. A banda 
d’això comparen Bauçà amb la seva tasca 
creativa i arriben a la conclusió que «la 
xerrameca bauçaniana» és tot el contrari 
del seu propi pensament i acció. Els mem-
bres del Taller Llunàtic consideren que ells 
embruten i pol·lueixen la cultura catalana 
en pes. Aquesta afirmació, i les anteriors, 
fan pensar que allò que realment sap greu 
a Cabot i Albertí és que una persona com 
Bauçà hagi accedit a la categoria de màxim 
trencador, la qual, probablement, haurien 
desitjat per a ells. 

Ara bé, tot plegat seria més o menys 
discutible –propi de les polèmiques le-
gítimes de qualsevol literatura– si no fos 

perquè els membres del Taller Llunàtic han 
realitzat una veritable introducció (o si es 
vol reintroducció18) d’elements propis del 
nazisme en la nostra literatura. En el text 
que ens ocupa les expressions d’exaltació 
del nazisme són diverses. N’ofereixo una 
mostra breu, que exclou, per no allargar-
me, citacions d’afusellaments en massa i 
expressions antisemites: 

En nom de la raça llunàtica aixecam el braç 
i el brac en la mort de la nostra guia sexual, 
Leni Riefenstahl.
[...]
Leni Riefenstahl subjugada per Hitler, com 
nosaltres.
[...]
Per si encara calia demostrar que els clans gi-
tanos són uns fills de puta, i que actuen sota 
un mateix model, aquesta Unión Romaní 
de Andalucía –mereixedora d’aquell tracte 
suau, exquisit amb què els va obsequiar el  
magnànim Partit Nacional-Socialista Ale-
many–, és una encobridora de totes les 
xacres que el seu puta poble de superxeria 
arrossega des de temps immemorial.
 
Juntament amb aquests textos19 cal 

esmentar els dibuixos de Bartomeu Cabot, 
plens d’iconografies i referències nazis, en 
què es denigra la figura de les víctimes dels 
camps de concentració. Cabot es capté a 
l’extrem oposat d’Emili, el dibuixant que, 
en la inoblidable narració K. L. Reich de 
Joaquim Amat-Piniella, dibuixa pornogra-
fia per a un SS amb l’únic objectiu de salvar 
la pell.20 Cabot, en canvi, la dibuixa per tal 
que l’horror dels camps d’extermini actuï 
com a excusa del seu art. O com a manifes-
tació explícita d’una ideologia que voldria 
exterminar els qui pensen o es captenen de 
manera diferent.
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En el cas de Josep Albertí és de doldre 

que algunes interessants aportacions pre-
tèrites hagin quedat sepultades per la seva 
insensibilitat envers el nazisme i l’extermini, 
sense que en aquest cas els textos esmentats 
traspuïn una voluntat de bastir un discurs, 
ni un antidiscurs, artístic. Consegüen-
tment, no retrec tant el seu ús de la violèn-
cia –cosa impossible si parlem d’art– com 
aquesta utilització tan gratuïta del feixisme. 
Cal suposar, a més, que el document –que 
ja té, com s’ha vist, algun precedent prou 
explícit–21 obrirà una nova via de debat 
i reflexió pel que fa al tractament crític i 
acadèmic d’aquests autors.22 

Cal prendre nota, per tant, de les formes 
amb què la violència s’infiltra en els nos- 
tres textos, tot negant la història i escam-
pant, de manera virulenta i acrítica, certs 
trets vinculats a les massacres i l’extermini. 
La na ció atacada o la provocació pel broc 
gros són l’excusa d’un dir ofuscat i variejat 
en què contínuament cal apujar el llistó 
perquè la competència és ferotge. Allí on 
la realitat sols mena a viaranys tortuosos 
i envitricollats la imaginació verbal, com 
més encegada millor, és l’encarregada de 
redreçar la situació. Algú podrà argüir que 
l’art sempre ha tingut aquesta connotació. 
I és ben cert. Però caldria recordar, igual-
ment, que una manera d’evitar el terror del 
passat és no reproduir els seus esquemes i 
els seus llenguatges en el present. L’art no 
hauria de tenir cap límit. Excepte l’escarni 
dels milions de víctimes que no van tenir 
dret a la defensa ni a la rèplica. 

Un llibre com aquest, així doncs, és re-
marcable perquè il·lustra, de manera molt 
clara, alguns dels procediments, vicis i tor - 
tuositats a què recorre la nostra cultura. I 
que afecten el coneixement històric, la ma - 
nera de llegir, la consciència sobre el llen-

guatge emprat i, en definitiva, el rigor 
que cal exigir a qualsevol escriptor. Però 
potser allò més rellevant és que el desgavell 
literari permet, de manera paradoxal, que 
es barri el pas als escriptors veritablement 
incòmodes i crítics. La conclusió és nítida: 
l’ordre s’assoleix mitjançant els actors que 
exerceixen el paper de maleïts oficials. La 
funció, així doncs, s’acaba aviat. I l’equilibri 
retorna, un cop més, al nostre món. 
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sentit determinat, el del nazisme i l’extermini, sinó 
el de repetir-ne, de manera acrítica, les traces.

20. Vegeu Joaquim Amat-Piniella, K. L. Reich, Barcelona, 
Club Editor, 2006, p. 61.
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Éditions du Seuil, 2007, pp. 155-248.


