
 

- 1 - 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© (l'autor/a)  

Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció 

total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o 

procediment, compresos la impressió, la reprografia, el 

microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre 

sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant 

lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor. 

Benet Femenia  
 
Divendres, 1 de juny de 2007 
04.176 Art i literatura en el seu 
context social i cultural  



 

- 2 - 

Agraïments. 
 

 

 

Voldríem agrair l’ajut de tots aquells que ens han donat un cop de mà, abans i durant la 

realització d’aquest treball de recerca, perquè molts cops sense la primera empenta que et 

posi en moviment o la paraula d’ànim o consell en el moment difícil, és ben possible que no 

s’arribi a port. 

 

Al professor de la UIB, el senyor Antoni Artigues, ell va ésser la primera persona que ens 

posà en contacte amb Miquel Bauçà, hi apuntà valuosos consells i amb el seu engrescament 

ens animà a proposar aquest projecte que se’ns assemblava un tant impossible.  

 

A l’amic i filòsof Gaspar Gamundí, perquè sempre hem pogut comptar amb ell a l’hora de 

treure l’entrellat dels embulls nietzschenians en que ens ficàvem. 

 

A la companya de la UOC Carme Rodríguez Alcaide, que ens aportà els seus 

coneixements sobre Nietzsche, tan útils a l’hora de fer el resum de l’autor.  

 

A na Isabel de Cabo Ramon, tutora de la UOC i al consultor el senyor Josep Bracons 

Clapés, perquè amb el seus comentaris sempre positius ens han fet més lleugera la 

càrrega.  

 

Als estimats amics Joan Mas Fornés i Mª José Úbeda, sense la inspiració del primer no 

hagués començat mai a escriure ni una línia, i pels ànims i consells de la segona que foren 

definitius per poder sortir del bloqueig en un moment apurat. 

 

 



 

- 3 - 

 

 

Índex 
 

 

 

Introducció pàg. 4 

Apunts biogràfics pàg. 7 

Dones i matrimoni pàg.12 

Amor, estimació pàg.21 

El temps, el passat i el futur pàg.28 

Escriure pàg.36 

Més enllà de Nietzsche  pàg.51 

Conclusions pàg.55 

Bibliografia pàg.61 

Annexe I pàg.65 



-Introducció- 

- 4 - 

Introducció. 
 

 

Presentació del treball.- 

Es tracta d’un projecte amb dos pols; l’un representat per 

l’obra El Canvi1 de l’escriptor mallorquí Miquel Bauçà, 

l’altre pel llibre Notes disperses2 de l’escriptor empordanès 

Josep Pla.  

Ambdues obres són obres de plenitud i concentren el gruix 

més important i madurat de reflexions sobre la vida i el 

món dels dos autors. Són, doncs, representatives de la 

manera com interpreten allò que els envolta i de quina és, en definitiva, la 

seva filosofia vital.  

 L’objectiu de la recerca no és fer una simple descripció d’aquestes visions 

particulars, sinó provar de comparar-les, de posar-les front per front, les 

dues mirant-se en el mirall. Aquest mirall no serà altre que el de la filosofia 

de Friedrich Nietzsche.  

Si durant la seva vida els dos autors foren influïts conscientment i 

inconscient per les idees del filòsof alemany, les idees que romanen en els 

seus escrits també han d’estar abeurades del mateix esperit, i aquest serà 

precisament l’objectiu del projecte: esbrinar les semblances i les 

contradiccions de l’ideari dels mestres catalans a través de la confluència en 

Nietzsche.  

 

Objectius.- 

· Esbrinar la influència del pensament nietzschià en la filosofia vital de Josep 

Pla a través de la seva obra Notes Disperses. 

                                                 
1 BAUÇÀ, Miquel. El Canvi. Barcelona: Editorial Empúries SA, 1998. 595 pàg. ISBN:84-7596-597-0 
2 PLA, Josep. Notes disperses. Barcelona: Editorial Destino, 2001. 577 pàg. Obra Completa. ISBN:84-233-0535-X 
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· Esbrinar la influència del pensament nietzschià en la filosofia vital de 

Miquel Bauçà a través de la seva obra El Canvi. 

· Comparar filosòficament els dos autors provant de trobar-hi punts d’acord i 

d’allunyament.  

· Relacionar breument la seva trajectòria vital amb la seva filosofia de vida 

per veure si foren coherents i si aquesta coherència també la trobem en 

Nietzsche.  

 

El tema.- 

El Canvi de Miquel Bauçà i les Notes disperses de Josep Pla a través de 

Nietzsche. Dos escriptors prou diferents amb una mateixa influència.  

 

Pregunta i problema que es vol resoldre.- 

Es poden comparar les filosofies vitals de dos autors amb trajectòries prou 

diferents però marcats pel pensament nietzschià? 

Fou incoherent algun dels dos pel fet de pensar de manera semblant i viure 

de forma tan diferent? 

Encara que els dos autors estan influenciats per la filosofia de Nietzsche, les 

seves respectives maneres de veure la vida també tindran coincidències? 

 

Enfocament conceptual.- 

Es tracta d’un treball de recerca en la mesura que es provaran de cercar 

relacions filosòfiques dins una obra ja escrita per respondre les preguntes 

que ens plantejàvem en el punt anterior.  També hi haurà un aspecte més 

aviat divulgatiu en el fet que els plantejaments filosòfics parteixen d’allò que 

en el seu moments escriví F. Nietzsche, no es tracta de filosofar directament 

sinó d’ésser capaços de trobar les traces d’aquella filosofia en les obres dels 

dos autors.  

 

Metodologia.- 

Es combinen en la nostra recerca els mètodes inductius els deductius.  
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Un exemple de mètode inductiu d’anàlisi és el que apliquem quan provem de 

comparar un fet sabut; la diferència en el mode de vida dels dos escriptors 

amb les possibles (pendents de demostració) diferències entre els seus 

punts de vista sobre la vida, que deduirem de les obres que d’ells 

estudiarem. 

 

Un exemple de mètode deductiu d’anàlisi és el que apliquem quan després 

de la lectura de les bases filosòfiques de Nietzsche i de les obres dels autors, 

provem de deduir-ne les influències d’unes en les altres i entre elles.  

 

Interès del projecte.- 

La principal novetat del nostre projecte rau en l’anàlisi del pensament 

filosòfic de les obres, esperem poder demostrar que d’influències semblants, 

han esdevinguts filosofies vitals i maneres d’interpretar la vida prou 

diferents.  

De confirmar-se aquesta suposició, el cercle de reflexió filosòfica es tancarà 

per sí mateix amb una lloança del mirall. Nietzsche no prova mai d’ésser 

definitiu, absolut, no vol deixebles, sols que la seva força ens deixondeixi i 

ens faci pensar. D’aquí que en puguin sorgir imatges tan diferents.  

 

Destí dels resultats.- 

El destí d’aquest estudi pot ésser el de convertir-se en una lectura sobre la 

influència de la filosofia nietzscheniana en el pensament de dos escriptors 

que ocupen pràcticament tot el segle XX i que acaben per demostrar com, 

encara avui, és un personatge amb un poder i una influència no esgotats 

però molts cops interpretats erròniament.  

També, en la seva vessant més literària, pot esdevenir un complement en la 

caracterització filosòfica i vital dels dos autors. Amb més utilitat per a 

estudiants de literatura o literatura comparada.  
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 Apunts biogràfics. 

 

No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d’eixe món!  

(Raimon Diguem no [Enregistrament sonor en format CD]. 

Recitals als Palau. Barcelona: 1997.)  

 

 

Del repàs de les biografies dels dos autors objecte de la comparació de la nostra 

recerca se’n podrien extreure tot un reguitzell de fets coincidents o no amb les 

seves vides i personalitats. Però com que, en certa manera, és aquest 

precisament l’objectiu d’una part del treball, hem provat d’esmentar aquells que 

més influència hagin pogut tenir en la seva producció literària i que no haguessin 

estat però inclosos en la simple comparació de la seva obra o personalitat.  

 

 

 

En revisar les biografies de 

Josep Pla (1897-1981) i de 

Miquel Bauçà (1940-2005) 

allò que primer ens crida 

l’atenció és que els dos 

neixen en un entorn rural i 

passen alguns anys de la 

seva infantesa vivint en la 

pagesia. En el cas del poeta 

mallorquí aquest fet és més 

accentuat perquè patí amb 

major rigor les privacions de la vida al camp i fins a una edat més avançada.  

D’aquesta coincidència, en aparença trivial, en podem deduir una sèrie de 

fets que serien determinants al llarg de la vida dels dos autors.  
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Josep Pla és fill d’uns petits propietaris rurals, s’adapta a la vida en el camp, 

li agrada i passa a formar-hi part.  

Sempre, per dir-ho d’alguna manera, serà un pagès, i en morir el seu pare 

(1944) tornarà al mas Llofriu on havia nascut i hi romandrà fins al moment 

de la seva mort. Podem trobar en el seu tarannà i en la seva obra mostres 

de la idiosincràsia pagesa; el gust per la terra, per 

les coses senzilles,  la preocupació pel pas del temps 

però amb absència de pressa, el punt de vista polític 

conservador... “Des de la finestra del mas, 

contemplo els camps de gra d’aresta, com degué fer, 

durant els segles, la llarga fila dels meus obscurs 

avantpassats. Hi ha un moment que les espigues, 

d’un verd àcid, de blat que el ventet fa ondular, 

maduren i agafen un lleugeríssim to daurat. La flor 

vermella de les roselles es comença d’esblaimar. Els camps de civada es 

tornen d’un color d’escuma blanca. És un moment  -un dels més 

extraordinaris de l’any. Aquest moment, el vaig veure  -per primera vegada- 

a les deu del matí del dia 20 de maig de 1933 després d’una nit d’insomni i 

de fatiga pesada. El cos humà va caient mentre els alts i baixos del procés 

vital de la naturalesa fan el seu camí ineluctable”. 3 

 

Miquel Bauçà viu amb el seu pare vidu, l’ajuda en les seves 

tasques de conrear el camp i engreixar els animals per 

vendre’ls. La vida sense la seva mare és dura, i la misèria 

de la postguerra no li faciliten les coses. 

Potser és durant aquests anys que es forja el ressentiment 

contra el camp i tot allò que tingui relació amb la pagesia: 

“No vull tenir-ne cap (de camp verdíssim environat) són farcits de pagesos, 

encara”.4 Altres cops es manifesta ben directament contra l’agrarietat: “Si hi 

                                                 
3 PLA, Josep. Notes disperses. Barcelona: Editorial Destino, 2001. 577 pàg. Obra Completa. ISBN:84-233-0535-X  (pàg.165) 
4 (Miquel Bauçà, EC-70 [Camps verdíssims environats]) 
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haguéssim de tornar (a l’agrarietat) més valdria que pleguéssim, d’una 

vegada. Per això sóc partidari aferrissat de la proliferació nuclear, quant més 

millor, car és l’única garantia contra un retrocés. Ha causat més dolor 

l’agrarietat que no pas l’explosió de mil milions de Txernobils. És patètica, 

malintencionada, moralment miserable i molt catòlica”.5 Ja aquí apareixen 

alguns dels que seran els futurs eixos dels seus raonaments filosòfics; el 

progrés, anti-passat, anticlericalitat. 

 

El pare decideix internar-lo en un seminari dels pares teatins on passa l’any 

acadèmia i torna, per anar a ajudar el pare en les tasques agrícoles, durant 

els estius.  La reacció de Miquel Bauçà és d’enfrontament, no obert (un tret 

ben comú en el caràcter mallorquí) sinó de distanciament, de fugida. En 

complir els divuit anys parteix cap a Barcelona, allà esdevindrà un home de 

ciutat, no perquè s’hi adapti, mai ho farà, sinó perquè és el medi on es pot 

refugiar en l’anonimat per poder fer allò que li agrada, observar les persones 

des del seu aïllament. La justificació de M.Bauçà de la ciutat rau en la 

importància de l’anonimat per una banda i en el fet que es sent bé en la 

ciutat perquè allà la gent no és controlable com en el poble.  

Diu que encara que els edificis podrien observar-se com a petits pobles en 

miniatura, allà la gent prova de no trobar-se, comparat amb el cas dels 

barcelonins que van a viure a l’autopista, ve a ser per a ell com viure en 

l’autopista, la llibertat. [Ciutat nova, la] (resum) 6 

 
Provarà de tornar a les Illes entre els anys 1986-1988 però no aconsegueix 

adaptar-se i torna a la ciutat comtal. En la seva obra, molt més inconsistent 

i inconnexa que la de J. Pla hi trobem també mostres del seu caràcter 

marcat per la infantesa; la ironia en parlar del capteniment gregari de la 

gent, l’anticlericalisme present al llarg de tota la seva obra, el radicalisme 

polític marcadament d’esquerres... la seva reacció fou d’inadaptació, de 

                                                 
5 (Miquel Bauçà, EC-21 [Agrarietat, L’]) 
6 (Miquel Bauçà, EC-92) 
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rebuig i d’enfrontament. “Només una ciutat gran pot oferir cent o més 

perruquers. Just per aquest motiu ja estaria de sobres justificada l’existència 

de les grans ciutats (…) a l’Eixample, encara és l’hora que algun perruquer 

m’ha de conèixer. Quan he arribat al número cent, el número u ja no 

recorda res de la meva anterior visita. Això és un luxe absolut”. 7 Dins 

aquestes paraules senzilles i amb un xic d’humor i podem llegir la intenció 

de l’escriptor, mostrar-nos el plaer de la solitud, de l’anonimat. En aquest 

sentit Miquel Bauçà més que adaptar-se a la ciutat la va fer servir com a un 

espai vital on li era més fàcil viure degut a les seves necessitats.  

 

Aquestes dues personalitats tan diferents en molts aspectes coincideixen a 

l’hora d’enfrontar-se a la seva tasca d’escriptors. Ambdós escriuen perquè 

no poden fer altra cosa, no ho poden evitar, ambdós també escriuen amb 

una tècnica pròpia de la crònica periodística. En el cas de Pla és més normal 

perquè tot i no ser periodista de carrera és la seva ocupació durant gran part 

de la seva vida. En el cas de Bauçà adopta aquest estil perquè li permet 

donar cabuda a la seva capacitat de captació del món que l’envolta. 

Comenta i escriu sobre allò que passa davant seu amb comentaris irònics i 

humorístics, fa literatura de qualsevol detall, de qualsevol esdeveniment.  

 

En la seva concepció de la literatura són, en canvi, molt diferents. L’escriptor 

empordanès és un home del racionalisme francès, escriptors com Montaigne 

i Maupassant consten entre els seus preferits i sempre s’esforçà per acostar 

el llenguatge a les persones, per fer-se entenedor tot i utilitzar una varietat 

amplíssima de vocabulari tacat d’un aire popular. 

El felanitxer és un home malalt malgrat no ho volgué reconèixer, la seva 

esquizofrènia tenia puntes més crítiques i la seva producció literària se’n 

ressentí, sobretot a partir del Carrer Marsala8. Miquel Bauçà concep 

                                                 
7 (Miquel Bauçà, EC-92 [Cent perruquers, els]) 
8 BAUÇÀ, Miquel. Carrer Marsala. Barcelona: Grans Exits DL, 1995. 172 pàgs. ISBN: 84-824-1027X.  
Aquesta va ser la primera novel·la que va escriure Miquel Bauçà, el 1985 amb la qual guanyà el premi Ciutat de Barcelona i Cavall 
Verd de la crítica. Carrer Marsala proposa una gran tensió entre la vivència interior i l’espai l’exterior. L’entorn immediat, que 
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l’escriptura com una obra d’art on allò important és el llenguatge, la seva 

musicalitat i les seves combinacions sense preocupar-se tant per 

l’organització general de l’obra o la seva estructura. Encara que es tractés de 

prosa sovint no atenia a cap fil narratiu ni a cap organització cronològica. Els 

seus estils preferits passaven per l’epigrama, l’apòleg, la sentència o l’acudit. 

Per açò, com en el cas del llibre que treballarem, l’únic ordre està 

representat per l’ordenació alfabètica de les mateixes paraules dins el llibre, 

en forma de diccionari d’aforismes.  

 

 

                                                                                                                                                             
procura mantenir en un ordre estricte: l’obsessió per la higiene de les dents o per le sungles. A l’exterior, la ciutat es percep com 
una amenaça. La sensació de pànic arriba al paroxisme a la part final. La idea de pecat, de profanació, és inseparable de la 
intimitat de la cambra on el protagonista se situa fora de la llei. Conté alguns elements que fan pensar en una picaresca moderna: 
els projectes per negocis inviables, la preocupació pels diners, la violència amb arma blanca, les presències femenines i el clima 
d’obsessió sexual. El paisatge és al mateix temps molt concret i molt abstracte. La Sagrera, el Carrer Gran, la Rambla, l’Estació de 
França. I més enllà, la Guineueta, Santa Coloma, Mollet, Montcada i Reixach, Mas-Rampinyo, Molins de Rei. 
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Dones i matrimoni. 

 

“Quan una dona té virtuts masculines, no hi ha ningú capaç de 

resistir-la; quan no té virtuts masculines, és ella la que no resisteix 

mai”.  

(Friedrich Nietzsche, CI-515) 

 

 

En aquest capítol tractem les relacions dels tres autors9 amb la dona, com la 

tracten en les seves obres i quina és aproximadament la seva visió del sexe 

femení. Els tres parteixen de situacions familiars prou diferents pel que fa a la 

part femenina, la mare. En el cas de Josep Pla, aquest abandonà de ben jove la 

llar familiar per anar-se’n a estudiar internat, en acabar els estudis voltà arreu 

del món fent la seva feina de periodista. Friedrich Nietzsche patí durant gran part 

de la seva vida la presència possessiva de la seva mare i la seva germana, 

aquest fet influí clarament en el gros de la seva obra. Finalment, Miquel Bauçà 

perdé la seva mare quan comptava amb una dotzena d’anys.  

Des d’aquestes posicions aparentment tan separades, veurem com els tres 

assoleixen uns rols de la dona prou semblants que haurem d’atribuir en part als 

temps que els tocà viure. Així i tot, és necessari fer un esforç i no romandre en 

la crítica de les seves idees des de les posicions del feminisme més modern, sinó 

provar de veure la influència que tingué en la seva obra la seva particular relació 

amb les dones.   

                                                 
9 Friedrich Nietzsche és l’autor amb la filosofia del qual provarem de compara els altres dos, els seus escrits i les seves reflexions 
ens hauran de servir d’espill on veure els dos escriptors catalans reflectits: 
Aquest filòsof, de la segona meitat del segle XIX, personalitza la crítica més radical que s’hagi fet mai en Occident contra la “cultura 
establerta”, en totes les seves modalitat: Filosofia, Religió, Ciència, Moral, Art, etc.  
Fou un home genial, contradictori, revolucionari, supercrític, disposat a revisar-ho tot sense miraments de cap tipus: la vida, la mort, 
el bé i el mal, l’Art i la Filosofia, Déu i l’home. El seu pensament és contrari a tot tipus de raó lògica i científica, se’l pot titllar 
d’irracional, però en realitat és un vitalista. Genial i contradictori alhora. Diu el que pensa i en el moment en que ho pensa (d’aquí 
les seves contradiccions). El mateix pot ser el pare de l’anarquisme que el del biologisme, del nacionalisme que del existencialisme. 
pensadors tan diferents es  basen en ell perquè va voler ser contradictori.  
Per comprendre’l s’ha de tenir en compte que visqué en una època marcada per la decadència d’una societat cristiano-burgesa, 
amb una moral puritana i plena de prejudicis. La seva obra està determinada per ser una reacció contra la mediocritat i el 
convencionalisme de la moral tradicional i una crítica implacable de tot el seu sistema de valors.  
D’altra banda, és una època en la que apareixen els moviments revolucionaris de tipus sociopolític amb una esperança 
d’alliberament i de justícia per a l’home: en ells s’afirma l’autonomia de l’home per construir el seu propi món i es refusa tota 
transcendència religiosa, que es considera com un obstacle per a que l’home adquireixi la seva plena maduresa. Influït per aquest 
ambient, Nietzsche va voler crear un nou tipus d’home que havia de substituir l’home cristià tradicional.  
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En parlar de relacions filosòfiques dels dos escriptors amb la dona, més que 

d’influències de Nietzsche hauríem de parlar de coincidències amb Nietzsche.  

Aquest fet és més normal per al cas de Josep Pla degut a la seva proximitat 

cronològica amb el filòsof alemany, i és un poc més enrevessat en les 

referències de Miquel Bauçà.  

 

De la cita que obria aquest apartat en podem destacar una voluntat de 

diferenciació dels dos sexes, masculí i femení. Nietzsche no veia bé que les 

virtuts d’un sexe apareguessin en els individus de l’altre ni a l’inrevés, 

aquesta mescladissa contaminava les virtuts pròpies del sexe en l’individu: 

“Les qualitats distintives d’ambdós sexes han de desenvolupar-se cada cop 

més. No ens hem d’aturar d’aprofundir en l’abisme que els separa”.10  

També Josep Pla advoca per un manteniment d’aquest diferències: “Una 

societat amb els sexes molt diferenciats és agradable i molt vasta, plena 

d’interès. Una dona molt femenina, lleugerament extravertida, sense 

cursileria i amb la quantitat mínima de coqueteria, és una meravella” 11.  I 

també en “Una de les coses més fines del Dret català és haver posat la 

majoria d’edat de les dones a vint-i-tres anys i la dels homes a vint-i-cinc”. 
12 

En les dues hi podem capir la idea de separació o 

diferenciació dels dos sexes que explicàvem, i a 

més a més trobem indicis d’una actitud comuna 

en els dos autors; el rebuig de la bellesa en la 

seva concepció clàssica i purament estètica. Per 

                                                 
10 GANE, Laurence i PIERO. Nietzsche para todos. Barcelona:  Paidós, 2006.  pàg.48. ISBN:84-493-1894-7 
11 (Josep Pla, OC 12-426) 
12 (Josep Pla, OC 12, 446) 
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una banda Pla parla dels “sexes diferenciats” i també de la diferència d’edat 

adulta entre homes i dones, però també esmenta “la quantitat mínima de 

coqueteria”, on al·ludeix a la bellesa en la forma de coqueteria, per a ell la 

coqueteria és tot allò relacionat amb els artificis que les dones fan servir per 

augmentar la seva bellesa estètica.  

 

Les anotacions sobre aquest tema són prou abundants en el llibre de Josep 

Pla, aquestes en són unes mostres: “L’amor físic va lligat, és inseparable de 

l’esperit. Una dona lletja amb esperit és infinitament més important que una 

dona bella fava. Una dona lletja expressiva amb la boca, els ulls i el nas 

plens d’esperit és una meravella. En els països del barroc, el mite de la dona 

excessivament bella, però sense res més, ha produït desgràcies immenses. 

El mite encara dura. És horrible”. 13 

“Les dones coquetes són a la curta o a la llarga, una mica carregoses... Sí, 

les dones coquetes arriben a engavanyar –gairebé com les dones bigotudes, 

severes i rígides, o més”. 14 

Sempre amb la fina ironia planiana: “Les senyoretes, i en alguns moments 

les senyores joves, semblen de vegades portar els pits aguantats amb 

filferros i cordills de positiva eficàcia (...) A mi, personalment, aquestes 

manipulacions no em solen pas desviar d’una certa morositat constitucional, 

a causa, potser, de la meva convicció que, excepte raríssimes excepcions, 

aquestes glàndules tendeixen a gravitar devers el centre de la terra d’una 

manera ineluctable...”.15  Però sense deixar d’ésser contundent: “Una cosa 

important potser és no deixar-se enganyar  -no deixar-se enganyar mai- per 

la bellesa estètica o artística. Les anomenades dones belles fan un gran 

efecte – però sobretot fan un gran efecte en un saló, a la llotja d’un teatre, 

al restaurant. Creure, que la condició indispensable d’una dona, per a unir-

s’hi, és la bellesa artística, que aquesta condició ha de passar per sobre de 

totes les altres- cosa que en aquest país creu tanta gent, a causa del gruix 
                                                 
13 (Josep Pla, OC 12-200) 
14 (Josep Pla, OC 12-193) 
15 (Josep Pla, OC 12-172) 
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de morbidesa eròtica que sol transportar amb tristesa-, produeix grans 

desil·lusions.(...) Les dones i els homes són un purs monstres en general 

impresentables. La bellesa és cosa de les estàtues. Aquesta frase l’he escrita 

algunes vegades, encara que amb poc èxit”. 16  

Aquestes anotacions i moltes altres graviten en torn a la idea de l’amor físic i 

la bellesa. Per a Pla l’amor físic és el que no genera la sensació il·lusòria de 

bellesa estètica o artística, aquesta sensació és errònia.  Per a l’esperit 

positivista de Josep Pla és molt difícil concebre la bellesa d’elements 

canviables com la naturalesa humana, i encara molt més si aquesta bellesa 

és fruit de la passió, ell prefereix parlar de la bellesa quan pot referir-la 

preferentment a elements estàtics, -les primeres flors dels ametllers en els 

dies freds d’hivern o els primers cants dels galls abans del trenc de l’alba-. 

 

En Friedrich Nietzsche la crítica de la bellesa artística o estètica també fa 

referència al seu tarannà  variable, “La bellesa 

varia amb l’època” 17 i assoleix valors més 

generals de crítica a la filosofia i cultura gregues 

clàssiques que també compartirà amb Miquel 

Bauçà.  

Nietzsche defensa els filòsofs presocràtics, i en 

especial a Heràclit, perquè en ells veia el pensament 

tràgic, que en la tragèdia grega era representat 

pel cor.  

Per a Nietzsche la filosofia és art, una saviesa 

tràgica, una mirada en la lluita originària dels dos 

principis antagònics de Dionís i Apol·lo.  

Amb la racionalitat socràtica arriba, segons 

Nietzsche, la decadència de la cultura grega i de 

l’autèntica filosofia, i comença l’època de la raó i de l’home teòric. Amb 

                                                 
16 (Josep Pla, OC 12-195) 
17 (Friedrich Nietzsche, A-161) 
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Sòcrates, Grècia perd la seva seguretat instintiva que permet entendre la 

variabilitat de la vida. Per ell, l’eina vàlida per a interpretar la vida és l’art i 

no pas la ciència o la raó. 

Per tot açò, considera Sòcrates com un gran corruptor, perquè representa el 

triomf de l’home teòric sobre l’home tràgic (dionisíac), ell imposa 

l’optimisme de la ciència, el saber esdevé medicina i l’error es considera el 

suprem mal.  

El pensador alemany veu en les estàtues que representen la perfecció del 

cànon grec (Apol·lo) i la idea clàssica de belles, una forma de moralisme i 

societat comandada per la raó i la ciència, societat a la que ell s’oposà 

durant tota la seva vida i al llarg de totes les seves obres filosòfiques.  

 

Miquel Bauçà en l’aforisme [Ancianitat], en la part final, ens parla de les 

dones d’una manera ben comparable a com ho feia en Josep Pla en un dels 

seus passatges, ens diu que les dones volen tenir fills perquè d’entrada són 

tendres, petits, i joves... Josep Pla ens deia que allò que sempre ha 

obsessionat a les dones pels infants és degut a l’admiració d’aquestes per la 

debilitat.  

No és aquesta l’única referència de Miquel Bauçà al tema de les dones i la 

debilitat, en l’aforisme [Abús] hi podem llegir: “Tots hem comprovat que la 

indefensió del veïnat ens produeixi plaer real, amb tots els ets i els uts. Una 

part de la irresistible atracció que els nens exerceixen sobre les dones rau en 

aquest mateix fet”.18  

També critica les dones en el sentit estètic, per la seva excessiva cura per 

arreglar-se: [Acondicionament] “És un aspecte que em costa d’entendre de 

les dones. Molt equivocadament penso que és per fer goig. Això voldria dir 

que teòricament estan preparades per a practicar el sexe en qualsevol 

moment del dia, en qualsevol lloc. Jo, quan m’agenço i m’acondiciono és 

amb aquest propòsit, vull dir que no és perquè sí, com automàticament... 

                                                 
18 BAUÇÀ, Miquel. El Canvi. Barcelona: Editorial Empúries SA, 1998. 595 pàg. ISBN:84-7596-597-0 (pàg.12) 
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Les dones curen llur pell, cada dia, cada dia...(...) Amb tot això les dones 

han de viure un estrès ben especial. M’imagino. D’una banda viuen molt més 

distintament la cosa de l’envelliment i d’una altra, sembla que els afecti 

menys”.19  

El comentari de Miquel Bauçà sobre les dones no es limita en aquest cas a la 

part estètica, també fa referència a un tema comú en tota l’obra bauçaniana, 

el gregarisme. Quan ell parla de la pràctica diària de les dones per estar 

belles també ens esmenta l’estrès que açò els deu provocar, i, contràriament 

a ell que ha romput (canviat) les normes que regeixen la societat, i que no 

sent la necessitat d’arreglar-se si no és amb una finalitat concreta (practicar 

sexe), ells (les dones) sí que senten aquesta necessitat d’endiumenjar-se 

diàriament.  

 

L’aspecte del gregarisme és un tema recurrent en tota l’obra de Miquel 

Bauçà, i el trobem reflectit en altres comentaris que també parlen de les 

dones, car sense una vessant estètica tan pronunciada.  

[Cadàvers, el tràfec de] “La meva esperança que tot això s’acabarà (l’amor) 

rau en la importància cada vegada més gran que prenen les dones. Les 

dones, darrera les aparences, són les úniques que no estimen de debò, 

naturalment. L’amor de les dones –envers els fills inclosos- és més social 

que res. Un cop no hagin de fer més comèdia, les coses es clarificaran i 

s’apaivagaran per a sempre. De fet, avui ja han començat a canviar. És una 

mostra del Canvi”.20 

En l’entrada [Deure, el], parla del servilisme humà amb tota mena de deures 

i en algun moment suggereix que ell n’ha pogut parcialment escapar. També 

hi trobem un comentari negatiu sobre les dones, diu que sempre desconfien. 

Aquest comentari el podem lligar amb l’anterior que parlava de la falta 

d’amor autèntic en les dones.  

                                                 
19 (Miquel Bauçà, EC-13) 
20 (Miquel Bauçà, EC-66) 



-Dones i matrimoni- 

- 18 - 

Així i tot, no hi ha en el llibre de Miquel Bauçà cap comentari menystenidor 

de la dona en el sentit de la seva competència intel·lectual. No és una 

misogínia clàssica, típica del segle XIX que considerava les dones com a 

éssers de segon fila. L’escriptor mallorquí, després d’estar casat (com ell 

mateix comenta de passada en un dels aforismes), ha renunciat de mica en 

mica al contacte amb la societat, que ell anomena “veïnats”. En aquesta 

renúncia al contacte també hi hem d’incloure les dones, no hi té cap interès 

sentimental ni amorós de cap mena, com no en té amb cap altre veïnat. 

Només és que amb les dones evitar el contacte o la comunicació li resulta 

més difícil per la tendència femenina a comunicar-se. “Gairebé sempre, jo 

mateix m’he rentat la roba, a mà o a màquina, car em repugna culturalment 

haver de bestreure diners per aquest motiu. Ara tècnicament no ho puc fer. 

L’únic inconvenient que té aquest pis és que –com la majoria, ordit per un 

arquitecte ordinari- el lloc per fer la bugada és a l’eixida, exposat a la vista 

de totes les mestresses dels pisos superiors, les quals –per obligació- no es 

limitarien a observar, ans em llençarien agulles d’estendre i punxarien la 

canalla per tal que em deixessin caure llurs joguines i així tenir un motiu per 

visitar-me. I alguna de més arriscada no dubtaria a abocar-me una galleda 

d’aigua bruta, amb femta i tot. No tinc prou coratge. Així cada quinze dies, 

he d’anar a la bugaderia”. 21 

D’aquesta manera l’interès de l’escriptor per les dones queda limitat a 

l’atractiu eròtic i als contactes sexuals esporàdics que manté (normalment 

amb prostitutes).  

[Anques, les] “¿Per què les noies s’adonen de seguida que les anques són un 

atractiu sexual major? Els pantalons Levis, entre d’altres coses, han 

d’atribuir l’èxit a això. Les faldilles obstruïen la visió”. 22  

 

                                                 
21 (Miquel Bauçà, EC-65 [Bugada, la]) 
22 (Miquel Bauçà, EC-37) 
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Tant Josep Pla com Miquel Bauçà tenen molts més comentaris en comú, 

sobre tot, aquells que fan referència a prejudicis típics sobre les dones, 

prejudicis més habituals dels anys que els tocà viure.  

Miquel Bauçà: “En les dones no és el mateix. Malparlen constantment, per 

obligació, sense més importància de quan es renten”. 23 

Josep Pla: “A les dones els diners els agraden”. 24 
 

En relació amb la temàtica de les dones, existeix també la qüestió del 

matrimoni. Hi ha una coincidència general dels tres autors sobre aquest 

tema, argumenten sobre la influència negativa que té sobre les relacions 

entre persones el fet d’haver de conviure massa estretament.  

Nietzsche: “Si els esposos no visquessin junts, els bon matrimonis serien 

més freqüents”. 25 

Josep Pla:  “Com més separada i allunyada viu la gent , més s’estima. Com 

és contactes té, més es menysprea”. 26 

Els dos escriptors parlen també del diàleg com a possible motor que permeti 

mantenir la relació durant el matrimoni. “En el moment de casar-nos hem de 

plantejar-nos aquesta pregunta: Creus poder conversar amb la teva dona 

fins que siguis vell? Tota la resta del matrimoni és transitòria, ja que la 

major part de la vida en comú està dedicada a la conversació”. 27 

“Mentre hi ha diàleg hi ha matrimoni”28 

Miquel Bauçà coincideix amb aquests plantejaments però és alhora més 

radical, com  que ja ha abandonat la possibilitat de qualsevol diàleg perquè 

ja renuncià al contacte, a la relació... argumenta que en cas de veure’s en 

l’obligació d’haver de conviure en matrimoni, el més lògic fóra que aquesta 

convivència sota el contracte matrimonial estigués limitada temporalment, 

que tingués una caducitat obligatòria periòdica com en el cas del carnet de 

conduir.  

                                                 
23 (Miquel Bauçà, EC-340 [Malparlar]) 
24 (Josep Pla, OC, 12-134) 
25(Friedrich Nietzsche, HMH-393), vegeu també HMH-428, HMH-406 i HMH-423 
26 (Josep Pla, OC, 1-295), vegeu també, OC 1-601 i OC 24-100, 
27 (Friedrich Nietzsche, HMH-406), vegeu també HMH-427, HMH-424, HMH-421 
28 (Josep Pla, OC, 1-275) 
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Un dels fets que segons Bauçà han afavorit el seu procés de canvi, ha estat 

l’abandonament de qualsevol dependència tant material com humana. De fet 

el canvi només pot esdevenir mitjançat una forma de vida eremítica la qual, 

per força, haurà d’estar alliberada de qualsevol sentiment de dependència 

vers res. “És la cosa més absurda i contradictòria vigent encara (...) Per 

contra, no es persegueix o es taxa el matrimoni, essent la més bestial i 

embrutidora de les dependències”.29 

                                                 
29 (Miquel Bauçà, EC-345 [Matrimoni, el]) 
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Amor, estimació. 

 

“Quan no es té un bon pare, cal aconseguir-ne un”.  

Friedrich Nietzsche, HMH-381) 

 

 

En aquest capítol provem d’analitzar els trets comuns entre els tres autors quant 

a les relacions d’amor, romàntic o físic, i d’estimació. Com visqueren la solitud o 

l’allunyament en diverses èpoques de la seva vida i les motivacions que els 

portaren a uns o altres comportaments.  

 

 

 

En relació a l’amor i l’estimació, els tres autors són representants de tres 

formes de reacció en front d’aquests fenòmens cada cop més radicalitzades. 

Els tractarem en ordre de menor a major oposició; Josep Pla, Friedrich 

Nietzsche i Miquel Bauçà.  

 

En parlar d’amor, una de les possibles crítiques que ens vénen al cap és 

l’ambigüitat de la paraula, “El principal defecte de l’amor és que el mot 

recobreix elements terriblement heterogenis: el sexe pur i simple, l’afecte o 

afecció, el plaer físic i mental, l’amor de les dones i l’amor dels humans, 

viscut o executats per les unes o pels altres…” 30, potser per aquest motiu el 

racionalisme de Josep Pla l’obligà a decantar-se per una tipologia concreta 

d’amor.  Ell sempre mostrà preferència per l’amor físic per sobre de les 

altres castes.  

En algun cas hi podem llegir que l’amor que no és físic pot desembocar en la 

frigidesa i en el desencaix sensual, d’açò en culpa el matrimoni. Com ja hem 

                                                 
30 (Miquel Bauçà, EC-235 [Estimar]) 



-Amor, estimació- 

- 22 - 

esmentat abans, el matrimoni té el defecte d’obligar a la convivència massa 

propera de les persones, i, aquesta convivència massa estreta és la que 

contamina l’amor físic amb altres elements que finalment el poden portar a 

fracassar.  

 

La fina ironia de l’autor empordanès també ferí l’amor romàntic en la poesia, 

en un dels passatges va fer servir com a exemple l’escriptor Víctor Hugo: 

“Clar, d’un home que ha afirmat que l’art és el cel, ens podem esperar 

qualsevol cosa a la mínima que aquest home es despisti”. 31   

 
Quan Josep Pla parla de l’amor físic, ho fa amb una naturalitat absoluta però 

alhora es mostra totalment contrari a parlar-ne en públic o amb altres 

homes. Ha assumit la necessitat humana de l’amor físic (sexe) el qual 

podem combatre amb una activitat física moderada, “Les persones que 

tenen el sentit de saber gastar la seva vitalitat, sobretot aquella vitalitat 

sobrera que fa tanta nosa i engavanya tant” 32 però defuig qualsevol 

ostentació pública sobre el tema. No és que en defugi escriure’n sinó aquells 

que ho fan vanitosament en públic o aquells espectacles on esdevé tema 

principal com en aquesta coneguda crítica del vodevil: “L’àrida frustració de 

la pornografia íntima, positiva i normal porta inevitablement a aquests 

esclats de pornografia pública, trista i abjecta (envilida)”.33 

 

Més avant veurem com Miquel Bauçà renuncia a les necessitats derivades de 

les pulsions sexuals, en el seu concepte de vida eremítica aquestes 

necessitats no farien sinó dificultar la seva existència. Per contra, Josep Pla 

accepta  aquestes necessitats com quelcom inevitables i es limita a posar-hi 

remei quan no hi ha altra sortida. Així, trobem una nota digna d’ésser 

transcrita íntegrament per la finíssima ironia planiana, en ella ens parla de 

les menes de bagasses, un  guariment  ben pràctic a base d’amor físic.  

                                                 
31 (Josep Pla, OC 12-178-179) 
32 (Josep Pla, OC 12-173) 
33 (Josep Pla, OC 12-203) 
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“En el diccionari català de Nebrija, veig que s’hi enumeren tres classes de 

bagasses: la bagassa cantonera, la bagassa barbacanera i la bagassa 

canyetera. Els únics llibres que s’ocupen d’aquestes coses amb delit són els 

diccionaris. La bagassa cantonera deu ser la correspondència del que en 

francès en diuen fer el trottoir. Els matisos d’aquest ofici assenyalats pel 

referit diccionari impliquen un determinat grau d’especialització –cosa 

curiosa en una època en què la guarnicioneria eclesiàstica i el que 

s’anomena la moral de la societat eren tan pesants. No tinc la més lleu idea 

del que devia ser la bagassa canyetera. ¿Vol dir la que practicava les 

passions de l’amor en el paisatge i concretament sentir l’oreig entre les 

canyes? Sigui com vulgui, aquesta classe de persona em té el cor robat. 

Potser per influència de les canyes”.34 

 

L’amor físic amb un mateix, l’onanisme és un tret comú als tres autors. Els 

dos escriptors catalans hi fan referència directa en alguns dels seus escrits35, 

mentre que de Nietzsche en tenim sobre tot indicis per una carta de Richard 

Wagner que escrivia a un amic comú on es mostrava preocupat pel fet que, 

al seu entendre, Friedrich Nietzsche es masturbava en excés.  

 

En l’opinió d’alguns experts, Friedrich Nietzsche no va tenir cap relació 

sexual amb cap dona durant tota la seva vida, això podria ser un bon motiu 

perquè no trobem gaires referència a l’amor físic (en el sentit que en parla 

Pla, es refereix a l’amor sensual, basat en els sentits) en els escrits del 

filòsof alemany. Així doncs, la seva visió de l’amor es mostra sempre en 

relació a com aquest serveix d’engany en la interpretació de la vida per a 

                                                 
34 (Josep Pla, OC 12-339) 
35 (Josep Pla, OC 12-262) “Al col·legi, entre els companys de curs de batxillerat, l’onanisme fou una cosa sensacional. Em sembla 
que hauria estat impossible d’evitar-ho. Era ineluctable, com un instint irrefrenable de la naturalesa en certa manera mecànic. Quan 
hi penso ara, en fred, em sembla impossible que la mateixa tenacitat no ens avorrís a tots plegats. No érem res més que uns petits 
animalets eròtics i no se’ns havia ocorregut mai que pogués tenir cap transcendència. Vaig tenir la sort de deixar-ho aviat –de 
seguida que vaig començar a pensar de pensar en la qüestió religiosa i en la meva absurda preocupació sobre la possibilitat de 
l’existència de Déu. Aquesta distracció contribuí a desviar-me i fou la seva dialèctica el que em destruí l’obsessió eròtica. Ho he 
observat després en altres persones d’aquest país: el qui no està dominat per una forma o altra de joc mental és un eròtic vulgar i 
continuat”. 
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homes i dones, com canviar la visió de la realitat com si es tractés d’una lent 

acolorida que ens fa veure el món que ens envolta d’un determinat color.  

“A vegades basta amb unes lents més potents per curar l’enamorat...”36 

“ La idolatria que les dones professen respecte l’amor és, en el fons i 

originàriament, una invenció de la seva astúcia, en el sentit que, gràcies a 

totes aquestes idealitzacions de l’amor, augmenten el seu poder i es 

mostren a ulls dels homes cada cop més apetitoses”.37 

 

En el llibre Humà, massa humà 38 de Friedrich Nietzsche, en el capítol VII (La 

dona i el nin), hi trobem nombrosos aforismes que tracten de l’amor, la dona 

i el matrimoni. En definitiva la visió del filòsof sobre l’amor és que 

enterboleix el contacte amb la realitat, ens 

fa esclaus dels costums, dels lligams que 

l’afecte crea i, tot plegat, ens converteix en 

esclaus de les dones. Açò darrer ho 

justifica dient que les dones són les grans 

mestres en el domini i la submissió dels 

homes mitjançant la culpabilitat, el 

deures...  

Darrera aquests raonaments de Nietzsche 

no ens és difícil capir-hi la figura dominant 

de la seva mare i, encara més, de la seva germana que el marcaren d’una 

forma definitiva.  

 

Miquel Bauçà és el que manté una posició més extrema dels tres en aquest 

tema.  

                                                 
36 (Friedrich Nietzsche, HMM-413) 
37 (Friedrich Nietzsche, HMM-415) 
38 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. Madrid: Edaf, 2005. 311 pàgs. ISBN:84-7166-622-7 
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Com ja esmentàvem, coincideix amb Josep Pla sobre les pulsions sexuals de 

l’amor físic. En bastants passatges trobem que parla de l’ardor sexual, del 

rampell com d’una cosa que cal evitar perquè destorba. 39 

Si parlem de l’amor, i sobretot de l’estimació, el seu parer s’endureix 

notablement: “És molt convenient cavil·lar que l’amor no és necessari, com 

no ho és fumar o anar a les Bahames…”40 

“Ser estimats. Podria ser que no en tinguéssim fretura. Penso que és un 

altre intervenció del Mal. L’amor és la principal causa de beneitura i 

d’infelicitat”.41 

“Jo no he estimat mai a ningú i tot així ho considero una mancança menor, i 

potser una experiència innecessària”. 42 

“Hem de ser valents i reconèixer que seria millor que l’amor no existís”.43 

 

La lluita de Bauçà contra l’amor té profundes arrels nietzschenianes (l’amor 

ens aferra a l’entorn, ens crea dependències, ens fa esclaus), diu que està 

en contra de l’afectivitat perquè, entre d’altres coses, és una pèrdua de 

temps. Però va encara més enllà. Ataca també una forma d’amor més subtil, 

la companyia, 44 “és una de les coses pitjors que ens pot esdevenir. Per tal 

de prevenir-ho, és recomanable prescindir de totes”45 -i no s’atura aquí- 

després segueix fins arribar a suprimir la necessitat de contacte humà: “Vull 

dir que la solitud que predico supera granment el problema estricte de la 

relació. El fracàs de la relació ja el dono per fet i assumit. El fracàs fóra no 

fracassar. I és un problema menor (…) La solitud subministra el plaer 

suprem, car és la resposta correcta metafísica a l’absurditat de l’existent que 

té com a característica principal i obsessiva la cohabitació, la convivència, la 

barreja, al preu que sigui. Si hom arriba a aquest trencament, la solitud 

activa aquest plaer únic i incomparable, car és composat del plaer del 

                                                 
39 Vegeu Miquel Bauçà, EC-245 [Excitaments innecessaris]. 
40 (Miquel Bauçà, EC-235 [Estimar]) 
41 (Miquel Bauçà, EC-235 [Estimar])  
42 (Miquel Bauçà, EC-235 [Estimar]) 
43 (Miquel Bauçà, EC-235 [Estimar]) 
44 Miquel Bauçà, EC-98 [Companyia, la] 
45 (Miquel Bauçà, EC-99 [Companyies, les males]) 
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guany, del plaer de la venjança i del plaer de la gratuïtat o l’esforç zero. si 

en la vida corrent, gaudim a trossos i malament d’aquestes tres coses, en 

l’estat de solitud les vivim i assaborim integralment. Potser caldria afegir-hi 

el plaer de la llibertat i també de l’absència d’amor però és redundància. (...) 

El silenci i la solitud és allò que busquem en definitiva, a través dels sorolls i 

la companyia que figura que delegem. Ni el mot ni el concepte no existirien 

si no fos així. Si hom vol ser ric, és per poder estar sol i si la presó fa paüra 

és perquè és el contrari de la solitud. És la tortura millor trobada”.46 

 

En aquest punt voldríem assenyalar la diferència en la forma de viure la 

solitud entre Miquel Bauçà i Josep Pla, si bé aquest també en alguns 

moments afirmà gaudir de la sensació de solitud 47, mai arribà als límits del 

poeta felanitxer, i en algun dels seus escrits sembla com si àdhuc l’estigués 

descrivint entre sorprès i meravellat: “La solitud és tan forta, és tan 

consubstancial amb els éssers humans, que hi ha moltes persones que 

trobant-se en el tedi oceànic de la solitud es resisteixen a deixar-se estimar. 

Tothom en coneix. És molt difícil de descriure aquest estat d’esperit, però 

n’hi ha que estan convençudes que si fossin estimades serien destruïdes”.48 

 

Per poder resumir la visió de Miquel Bauçà sobre l’amor, l’estimació i en 

definitiva el contacte amb els “veïnats” es citen aquests dos textos ja 

comparats pel professor A. Artigues. 

                                                 
46 (Miquel Bauçà, EC-498-499 [Solitud, la]) 
47 (Josep Pla, OC 12-268) 
“A mesura que han anat passant els anys, cada dia m’ha agradat més de viure sol, el silenci, l’allunyament de la gent –llevat de 
molts pocs amics que veig molt rarament. El mas es presta molt per a aquesta vida. Hi he passat dies d’agradable solitud, sense 
veure ningú, sense parlar amb ningú, pensant en una cosa o altra de la vida, coses que cada dia tenen menys precisió, llegint, 
escrivint, més o menys endormiscat en un o altre racó, a l’hivern vora el foc, o al llit sentint ploure o passar el vent. Però el cas és 
que, aquesta vida –tenint salut- no l’he poguda resistir mai més de tres o quatre dies. El primer dia, tot va com una seda. El segon 
dia comença l’entumiment de la immobilitat i l’insomni corresponent. El tercer dia m’agafa un estrany desfici, nerviós, intranquil. Em 
domina la necessitat de veure algú, de parlar amb algú –no sé exactament amb qui i sense tenir res urgent a dir. Potser una droga 
o altra em podria guarir fent-me dormir. Potser, si tingués un ofici, la seva mateixa activitat em produiria un cert equilibri. Si llegir 
tantes hores no em fatigués tant, podria fer una vida separada i marginal. El cas és que no em sé aguantar i m’acosto a la 
companyia de la gent. Al cap de poca estona de trobar-m’hi sento una necessitat urgent de fugir-ne. Torno a la vida solitària i al cap 
–anant bé- de tres o quatre dies de trobar-m’hi el desfici nerviós em domina. De vegades he suposat que aquesta pressió és 
deguda a la vanitat, que exigeix companyia i que és l’última posició que s’abandona en la vida. Una cosa en tot cas és certa; la 
insensatesa que transporto té un gran volum, no té límit”.   
48 (Josep Pla, OC 12-199) 
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"Hom ha d'aprendre a estimar-se a si mateix -així ensenyo jo- amb un amor 

sa i saludable: que hom se suporti a si mateix i que no vagabundegi. Aquest 

vagabundeig es bateja amb el nom d'"amor del proïsme": amb aquest mot 

s'han dit fins ara les millors mentides i s'han comès les millors hipocresies 

(...)” 49  

"Acostumar-se a acostumar-se. A mi em costa. De mena, tinc l'enclí al 

vagareig irresponsable. Potser és això, per corregir-ho, que he esdevingut 

eremita. Vagarejar entre imbècils només acondueix a l'infortuni." 50 

 

Miquel Bauçà s’atreví a portar a la pràctica les disquisicions filosòfiques de 

Friedrich Nietzsche. Per canviar, per poder arribar potser a el Superhome 

anunciat pel filòsof, Bauçà hagué de renunciar al contacte humà fins a 

l’extrem de viure durant èpoques de la seva vida en una caravana. Però no 

hem de pensar que la finalitat era la solitud en sí mateixa. No, la solitud era 

sols una passa necessària per poder experimentar en el seu propi cos i 

ànima la vida eremítica que tant predicà. Aquesta vida eremítica significava 

per a l’escriptor mallorquí, viure en un estat tal que no hi hagués cap lligam 

o compromís amb l’exterior que li provoqués la necessitat de qualsevol acció 

o pensament aliè a ell mateix. Açò no ho hem de confondre amb la manca 

de desig budista. L’eremita no vol experimentar una manca absoluta de 

desig, ans al contrari, vol estar completament net de qualsevol mena de 

desigs que no siguin els que emanin de la seva pròpia ment, fruit de la seva  

voluntat d’aquell moment.  És per tot açò, per poder arribar a experimentar 

aquesta buidor absoluta, que l’eremita ha de prescindir absolutament del 

contacte i l’estimació del proïsme.  

En alguns passatges d’El Canvi descriu com es sent un cop ha arribat a 

aquest estat, la percepció del món és prou diferent i les idees que li vénen al 

cap per escriure són molt més freqüents i riques que abans. És la noció del 

continu buidar-se i omplir-se, del continu recomençar, tornarem veure 
                                                 
49 (Friedrich Nietzsche, Z-177) 
50 (Miquel Bauçà, EC-14 [Acostumar-se a acostumar-se]) 
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aquesta idea reflectida en capítols futurs en parlar del passat i de la tasca 

d’escriure.  

 

El temps, el passat i el futur. 

 

Els records! N’hi ha que m’exalten; altres m’exasperen i tots 

m’entristeixen. Val la pena de tenir-ne? 

(Josep Pla, OC 12-282) 

 

 

En aquesta part veurem com es relacionen els pensaments dels tres autors amb 

el temps i tot allò que l’envolta; el passat, el futur, la història, el pas mateix del 

temps i els seus efectes. 

Josep Pla parla del temps, però amb una visió gens idealitzada del passat i 

sempre rebutjant la nostàlgia. Allò que sí és ben present en tota l’obra planiana 

és el cicle vital i la insignificància de la vida dins aquest immens cicle que sembla 

repetir-se, un poc a imatge d’aquell etern retorn de Nietzsche. Aprofundirem una 

mica en aquestes idees sobre l’etern retorn i també sobre el concepte de 

superhome. A partir d’aquí veurem tot açò ens portarà a un desinterès per la 

història, molt acusat en els casos de Miquel Bauçà i Friedrich Nietzsche.  

El capítol acaba amb una breu ressenya de la idea de Miquel Bauçà per combatre 

els efectes del pas del temps, resulta, al manco, sorprenent.  

 

 

 

El temps és present en tota l’obra de Josep Pla de forma implícita, i també 

en nombroses pàgines de forma directa. Així i tot, la prosa de Josep Pla no 

té un tarannà nostàlgic ni d’enyorança del passat. Coincideix en aquest fet 

amb Miquel Bauçà, el qual també negligeix l’enyorament i la nostàlgia: “El 

pitjor enyorament és l’enyorament d’un mateix, enyorar-se d’un estadi 
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passat de la història d’un mateix, car és una pèrdua absoluta de temps, 

sense cap excusa, cap guany, i amb tots els inconvenients i perversitats que 

arrossega”. 51 

Defensa enèrgicament la necessitat de viure el present potser perquè no 

creu en un futur millor. És com un esforç per traure el màxim de cada 

instant que se’ns escola, Pla captura moments de forma única.  

 

Veu el cicle vital –potser comparable amb la idea l’etern retorn de 

Nietzsche- i també la insignificància humana dins ell. “Vaig veure com, de la 

branca elevada d’un plàtan, se’n desprenia una fulla daurada i que, després 

de planejar un moment, queia mansament a terra… Vaig pensar que morir-

se com ha caigut aquesta fulla, després de planejar un moment, seria una 

mort plausible. Per altra banda, ¿és que les nostres vides tindran alguna 

forma de transcendència diferent d’aquelles fulles escampades per terra?”. 52 

Abans de continuar parlant sobre la idea d’etern retorn i Josep Pla, 

voldríem fer un incís sobre una nova coincidència amb el pensament de 

Miquel Bauçà. En l’anterior nota, Pla sembla desitjar per a sí mateix una 

mort senzilla, ràpida i silenciosa com la caiguda d’una fulla de plàtan a terra. 

Aquest mateix desig el trobem en certs passatges d’El Canvi de Miquel 

Bauçà, no vol res més que morir-se sense fer soroll, en silenci, sense que se 

n’adoni ningú, rebutja absolutament la idea d’estar-se en una clínica o en 

una llar d’ancians rodejats d’altres vellards com ell. 

 

En veure la vanitat dels homes, que és un d’aquells aspectes de la 

personalitat humana que Josep Pla més detesta, el consol que hi troba és 

que dins l’eterna roda del temps, els fets (vanitosos, erronis, heroics) 

només són una insignificància. Existeix tot un cicle temporal que transcorre 

fora de la història. Aquest cicle temporal està bàsicament conformat per 

elements de la natura que Josep Pla observa repetir-se un cop i altre, (la 

                                                 
51 (Miquel Bauçà, EC-211 [Enyor l’]) 
52 (Josep Pla, OC 12-143) 
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floració dels ametllers, la maduració del blat, el bordar dels gossos) i que 

incorpora al seu imaginari temporal suposant-los una existència eterna i 

circular. “Sempre igual. Aquest any ha pedregat; l’any passat, també; 

aquest any ha nevat; l’any passat nevà… Abans hi havia guerra; ara hi ha 

pau; la guerra tornarà… Naixem, vivim, morim. Clareja, soleja, fosqueja… 

Despertem, mirem, somiem… Sempre igual. El diner s’evapora, les dones 

passen, els homes s’empetiteixen. La plaça, l’esmorzar, el dinar, el berenar, 

el sopar, el dormir, el somiar… Sempre igual. Tot passa, tot es romp, fatiga, 

se’n va; sempre igual”. 53 

En aquest cas és un comentari més aviat trist i que transmet una sensació 

de desconsol en front de la indefectible repetició dels fets. Així i tot també 

trobem altres escrits on ironitza amb humor sobre aquesta tendència tan 

humana a repetir-nos: “Enriqueta. La minyona. Fa molts anys que és a casa 

–al mas. Ha cobrat indefectiblement el dia 15 de cada mes. Els dies 

anteriors a cobrar la mesada,(...) això d’una manera perfectament visible i 

inqüestionable, està d’un humor magnífic, manifesta atenció, té iniciatives 

caritatives, cuina bé, és una persona excel·lent. És molt possible que la por 

de no cobrar, per més injustificada que sigui, la porti a servir amb escreix. 

Després d’haver cobrat, es torna fosca, difícil, impertinent, displicent, no té 

interès en res. Aquesta situació fa molts anys que dura –cada mes, des que 

és a la casa. La manera de ser de la gent és granítica, invariable”.54 

 

Si bé, més endavant veurem com el posicionament de Miquel Bauçà en front 

del passat i del que ha de venir és molt més extrema, potser fóra un bon 

moment per fer un resum de la posició general de Josep Pla respecte el 

conceptes d’història, superhome i etern retorn que han impregnat i 

impregnaran el que resta de capítol.  

 

                                                 
53 (Josep Pla, OC 24-508-509)  
54 (Josep Pla, OC 12-370) 
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El rebuig comú de Nietzsche i Bauçà vers la història ve de la idea que el 

superhome (la superació o el millorament d’un mateix a través de 

l’ascetisme, la reflexió i la genealogia (canvi profund)55 com a idea de 

millorament de l’home no necessita la història, sinó que aquesta és un llast 

que els ancora en el passat i no el deixaria mai fer el canvi necessari.  

Josep Pla rebutja la idea del superhome, senzillament perquè no creu en la 

capacitat de millora d’aquest i per tant en que res essencial pugui canviar-se 

o millorar. És així que Pla no té cap prejudici en contra de la història, ans al 

contrari, en alguns passatges parlar a favor de la difícil tasca dels 

historiadors i de l’especial capacitat memorística que cal tenir per esdevenir-

ne un de bo. Així i tot, també trobem freqüents texts on Pla prova de 

prevenir-nos sobre la idealització dels temps passat per animar-nos a viure 

el present. “En general el passat és horrible, però quan el seu incert procés 

fa un esclat agradable no hi ha res que s’hi pugui comparar”. 56 

 

Sobre l’etern retorn, Nietzsche ens diu que la vida, tal i com la vivim, 

l’haurem de tornar a viure un cop i un altre, infinitament sense que res de 

nou hi esdevingui. Cada patiment, cada ensurt, cada alegria, cada tristesa 

tornaran a nosaltres igualment que tots els esdeveniments petits i grans de 

la nostra vida en el mateix ordre i seqüència.  

Amb la idea de l’etern retorn s’accentua considerablement la importància de 

les accions que desenvolupem en el present. Açò es deu a que tot el que 

facem aquí ens tornarà un cop i un altre. Així és com pren relleu el fet de 

superar-se a sí mateix, de millorar-se contínuament per fer un millor ús del 

present, -el present ho és tot, d’aquí altre cop el desinterès per la història. 

 

En aquest punt és on trobem una diferència significativa entre Miquel Bauçà 

i Josep Pla a l’hora d’identificar-se amb la doctrina de l’etern retorn. Mentre 

Miquel Bauçà és més proper a Nietzsche, el desafiament és la resposta, el 
                                                 
55 “La superació de l’home és de fet la superació d’un mateix, el domini dels nostres desitjos i l’ús creatiu de les nostres capacitats”  
(Friedrich Nietzsche, NPT 80) 
56 (Josep Pla, OC 12-340) 
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superhome és el fi al que tendir dins l’etern retorn, Pla és més proper a 

Shopenhauer que receptava resignació en front de la repetició sense final 

dels esdeveniments, sense tampoc possibilitat de canviar-los. És la flaire 

pessimista que podem sentir en els escrits de l’escriptor empordanès, 

sobretot en aquells on observa el comportament humà, la niciesa, el mal 

que semblen no tenir remei: “Quan el foc està arriat, l’espectacle de veure 

els socs que es van cremant i convertint, lentament, en cendra, de vegades 

amb una mansuetud indiferent i distreta, altres amb una vivacitat alegre i 

entusiasta, em fa pensar en el procés de la vida humana i en la seva 

destrucció indefectible”.57  

 

Un altre dels referents constants en l’obra planiana en tractar el tema del 

temps, és la decrepitud del cos, com aquest envelleix i deixa de fer les 

funcions habituals que operava quan tenia un funcionament òptim.  

Per a en Miquel Bauçà és també un tema que tracta sovint de manera 

semblant, Bauçà parla de la seva salut, que no sol ésser molt bona, i de com 

fer-se vell significa com romandre mort entre els vius perquè, -segons ell- 

deixen de tenir la possibilitat de fruir de les avantatges dels vius i a més han 

perdut la seva funció d’arxius d’informació utilíssima: “…és urgent que les 

autoritats animin el veïnat al suïcidi, els vells especialment. En el cas dels 

ancians hi ha dues raons: I: la pèrdua de llur antiga funció de servir d’arxius 

o biblioteques; 2:l’excessiva salut de què gaudeixen, cosa que els obliga a 

observar més i millor la degradació de llur cos, que els margina”. 58   

 

Aquest paral·lelisme entre Pla i Bauçà, ens pot servir per introduir-ne un 

altra; Miquel Bauçà també va escriure en contra de la idealització del passat, 

serà aquest el començament d’una aferrissada lluita de l’escriptor contra 

aquest fenomen que el portarà a desfer el temps.  

                                                 
57 (Josep Pla, OC 12-529-530) 
58 (Miquel Bauçà, EC-32 [Ancianitat, l’]) 
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[Encís del passat] “De jove el sentia. Ara el rebutjo, em fa angúnia. Si els 

monuments de Petra s’esvanissin, em semblaria molt bé, més ecològic, en el 

meu sentit”. 59 “Conservar relíquies del passat no serveix per res per tal de 

conservar els senyals d’identitat. Tot el contrari”. 60 

 

Però, Miquel Bauçà no sols ataca el passat perquè hi tingui un dèria 

particular degut a la seva edat, no, el seu raonament és molt més 

nietzschenià. Afirma que el passat esdevé una trava a l’hora de poder 

entendre i interpretar millor el present. Finalment, per aquest mateix motiu, 

acabarà atacant la història perquè és fruit d’una visió errònia i subjectiva 

del passat.  

Aquesta mena de pensament coincideix bastant amb el que escriví Friedrich 

Nietzsche en la seva Genealogia de la Moral i també en Així parlà 

Zarathustra. En la primera feia una revisió a fons de tot allò que fins 

aleshores constituïa els fonaments de la moral humana. Començava per 

replantejar els conceptes de bo/dolent, fent veure que eren equivocats. A 

partir d’aquí anava desmuntant altres ítems cabdals com la consciència, la 

culpa… En el segon llibre, el profeta Zarathustra parla de la culpa que té 

l’excés d’aprenentatge en el nihilisme que observa en la societat. L’excés 

d’informació provoca indigestió de l’esperit, també afirma que el 

coneixement autèntic ha d’ésser útil per als projectes d’acció humana.  

 

Tota aquesta filosofia va abeurar el pensament de Miquel Bauçà, ell adopta 

en moltes de les seves reflexions les posicions que Nietzsche també 

defensava. En l’entrada [Acceleració l’]61, afirma que signaria per eliminar el 

passat perquè açò li permetria entendre millor el present.  

En aquesta altra hi podem trobar paral·lelismes evidents amb les idees que 

referíem de la Genealogia de la Moral. “Em dedico a la construcció, nit i dia. 

Mai no em canso. És el millor ofici. Aquell que no tingui el coratge de 
                                                 
59 (Miquel Bauçà, EC-206 
60 (Miquel Bauçà, EC-26 [Allunyament]) 
61 (Miquel Bauçà, EC-12-13) 
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destruir, maó a maó, allò que li ha costat tant, si no li agrada a ell, no és un 

bon constructor (...) Tot bon constructor ha de ser un destructor hàbil i 

eficaç”.62  

En l’entrada [Desmuntatge, el] hi veiem reflexos d’allò que explicava 

Zarathustra en la filosofia de Nietzsche: “Si la ciència pedagògica ha avançat 

tant (...) ¿per què no haurien de destriar persones com ara jo i per tant no 

sotmetre-les a un aprenentatge que no solament no els servirà de res ans 

serà una greu dificultat per aprendre allò que realment cal que aprenguin?”. 
63 

 

Quant a la història, potser fóra interessant llegir aquestes dues cites:  

“Cercant orígens hom es converteix en cranc. L’historiador mira cap enrera; 

acaba per “creure” també cap enrera”.64  

“La història deu ser el fet / més abjecte i més culpable”. 65 

“No sé veure la importància de la Història. Nosaltres hem sobreviscut durant 

segles i segles assetjats pels nostres enemics i ocupants sense saber res de 

la nostra història”. 66 

Les coincidències entre els dos autors són evidents. Encara en podem anotar 

una més on també s’expressa en els mateixos termes que Nietzsche, en 

aquesta, a més, podem endevinar-hi la ferotge crítica contra el cristianisme 

que és un fet comú més amb el filòsof alemany.  

“Jo, per exemple, miro un manual d’història amb la mateixa repugnància 

que un catecisme i similars”. 67 

 

Queda aquí palès el rebuig que tant Miquel Bauçà com Friedrich Nietzsche 

sentien vers la disciplina històrica, els dos pensaven que per una banda la 

història havia nascut i crescut sobre tota una sèrie de premisses errònies 

                                                 
62 (Miquel Bauçà, EC-112 [Construcció]) 
63 (Miquel Bauçà, EC-144) 
64 (Friedrich Nietzsche, CI pàg.400) 
65 (Miquel Bauçà, Els somnis) 
66 (Miquel Bauçà , EC-43 [Arqueologia, l’]) 
67 (Miquel Bauçà, EC-291 [Historiadors, els]) 
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que havien d’ésser totalment revisades, i per l’altra, la vertadera història, la 

des les coses sensibles (que poden ésser objecte dels sentits) i de les coses 

quotidianes romania amagada rera la història oficial, la muntada segons els 

cànons d’allò establert, en definitiva, segons els cànons de la virtut i la 

moral.  

Com es pot comprovar, tot l’univers d’aquests dos escriptors i pensadors, 

està bastant cohesionat, tot guarda una relació prou inalterable i sense gaire 

divergències. En capítols venidors trobarem com tots dos rebutgen 

profundament la moral i la virtut, principalment les políticament correctes, la 

moral i virtut cristianes.  

 

Finalment, un cop han estat analitzades les semblances i diferències dels 

raonaments filosòfics dels tres autors sobre el temps, la història, el passat... 

ens trobem amb un aspecte que és propi de sols un d'ells. Es tracta de 

Miquel Bauçà i la desfeta del temps.  

Aquest desfer temps, que hem anomenat simbòlicament, consistí en portar 

una passa més enllà els raonaments genealògics de Nietzsche aplicant-los al 

temps.  

“La meravella de la destrucció del temps. Estic satisfet d’haver aconseguit la 

destrucció de les estacions de l’any. Nadal i Setmana Santa no em fan el 

menor efecte: és com la doble sotragada que fa el bus articulat quan passa: 

la completa indiferència”. 68 

D’una forma semblant a com fa amb les persones, (n’evità el contacte 

perquè no li interessava la seva companyia) evita el contacte amb els signes 

del pas del temps, amb aquells que marquen la seva periodicitat.  

Resulta evident que no fou el primer escriptor o pensador que decidí aïllar-se 

del temps, però sí que és destacable que ho faci voluntàriament, i amb una 

finalitat filosòfica ferma i rotunda.  

 

                                                 
68 (Miquel Bauçà, EC-515 [Temps, El]) 



-Escriure- 

- 36 - 

Escriure. 

 

Les persones més contentes són les que estan convençudes 

d’alguna cosa. 

(Josep Pla, OC 12-374) 

 

 

Quan llegim allò que els tres autors diuen del fet d’escriure, ens trobem que hi 

ha més coincidències que no pas diferències, i que aquestes, en últim cas, són 

més aviat anecdòtiques.  

D’aquesta manera els tres s’erigeixen en admiradors de la cultura francesa i del 

seu tarannà, en defensors de la llibertat i alhora poc amics de la igualtat. 

Comparteixen així mateix la seva desconfiança en la mescla de religió i literatura 

i es decanten més aviat per la passió a l’hora d’escriure.  

Com poden tenir lloc tendències aparentment tan espars en la mateixa persona 

us preguntareu? La resposta tot seguit, a continuació.  

 

 

 

Encara que l’objectiu d’aquest capítol és comparar les 

influències i els estils dels escriptors Josep Pla i Miquel Bauçà 

sempre que sigui possible posant-hi entremig el mirall de la 

filosofia nietzscheniana, voldríem començar fent referència als 

trets que comparteixen els tres autors, són efectivament els minoritaris en 

nombre però no exempts d’importància: 

 

· Estima per la literatura francesa.- Dels tres autors, el qui més destaca 

en aquest sentit és Josep Pla, ell mateix podria ser fàcilment emmarcat en el 

racionalisme francès que tant admirava. Sempre manté en un primer pla a 
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Stendhal, i després la resta;  Montaigne, Chateaubriand de qui diu que és 

possiblement uns dels millors prosistes que mai hi ha hagut, Chamford...  

L’escriptor empordanès admira de la literatura francesa, per sobre de tot, la 

seva perfecció formal, la seva senzillesa i la seva capacitat d’expressar-se de 

manera entenible. Precisament són aquests una part dels valors més 

apreciables de l’escriptura planiana.  

Així i tot, Josep Pla també diu que alguns cops, aquesta perfecció en la 

forma ha estat una trampa, perquè s’ha considerat que tot allò formalment 

correcte ja és bona literatura, i no és pas així. “Una obra pot ser formalment 

perfecta i ser una inanitat. Escriure bé és, doncs, molt important, però 

encara ho és més que darrera cada de cada paraula hi hagi una cosa. Si es 

produeix la simultaneïtat, el resultat és sensacional”.69 

Allò que més aprecia Pla de la literatura francesa és la precisió i la concisió, 

admiració que féu extensiva a tots aquells qui la practicaren amb 

excel·lència com Franz Kafka i Dante Alighieri. Per la mateixa regla de tres 

rebutja l’esperit noucentista, el qualifica de poc clar i massa viciat de 

religiositat.70 En açò darrer trobem clares coincidències amb Miquel Bauçà: 

“Si el pensament ens porta al segle dinou, n’hem de fugir encontinent com 

d’un pou que emana fetors letals. Probablement aquest període fou el més 

baix a què han arribat els humans: brutor, misèria, estultícia, 

perversitat...”.71 

En el cas de Nietzsche, qui també admira a Stendhal72, és un cas de passió 

per allò francès en general i en particular per la seva literatura. Ho podem 

entendre dins el corrent tant fort d’anti-germanisme que trobem en l’obra 

nietzscheniana. El filòsof s’identifica molt més amb la gràcia i la lleugeresa 

de les lletres franceses que no pas amb les alemanyes, el caos de les quals 

el fa defallir. També prefereix l’antiautoritarisme francès, el fugir de la 

                                                 
69 (Josep Pla, OC 12-166) 
70 “En el noucentisme escrivien una llengua no gaire natural, molt universitària, amb molts filferros aristocràtics” (Josep Pla, OC 12-
576) 
71 (Miquel Bauçà, EC-43 [Around the clock, around the world]) 
72 “Stendhal, el qual potser entre tots els francesos d’aquest segle ha tingut les oïdes i els ulls més rics de pensaments”. (Friedrich 
Nietzsche, GC 95) 
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norma, el cercar la pròpia expressió, més que no pas el tarannà alemany, 

avesat a obeir i a fer cas de les recomanacions virtuoses. “L’alemany és 

capaç de grans coses. Però és improbable que les faci perquè obeeix sempre 

que pot”.73 “Allà on es vulgui que Alemanya extengui la seva influència, hi 

destrueix la cultura”.74 

Al llarg dels aforismes de Miquel Bauçà trobem repetides referència al que ell 

anomena francesos, en parla quan diu que la cultura catalana hi està molt 

influïda i també s’hi adreça directament com a tals. Allò que ell admira dels 

francesos és el seu sentit il·lustrat, per la obertura de ment que significà i 

també pel seu marcat anticlericalisme, amb el qual coincideix. “Gairebé 

sempre m’he trobat rodejat d’imbècils, des de quan jugava a futbol al pati. 

Qui hagués pogut viure a Versalles, (...) entre aquella munió de savis! 

Aquesta coincidència, que poques vegades ha esdevingut al llarg de la 

Història!”.75 

 

. Lluita contra la igualtat.- En els nostres dies, quan encara romanem 

il·luminats o enlluernats pels valors de l’enciclopedisme i la Revolució 

Francesa, dir que aquests autors mantingueren una posició ferma contra la 

igualtat al llarg de tota la seva vida pot semblar estrany, fins i tot blasfem.  

El que hem d’entendre és que precisament amb aquesta lluita aferrissada 

contra la igualtat el que pretenien era afavorir l’accés de la població a un 

dels altres valors predicats pels partidaris de la Revolució, la llibertat.  

Com ja hem esmentat en una de les primeres parts d’aquest estudi, tant 

Josep Pla com Friedrich Nietzsche s’oposaren fermament a qualsevol mesura 

destinada a fer els homes més iguals i predicaren la diferenciació com a 

primera passa per lluitar contra la despersonalització del gregarisme, segons 

ells aquesta despersonalització acabaria indefectiblement en el nihilisme i en 

la subsegüent pèrdua de llibertat.  

                                                 
73 (Friedrich Nietzsche, NPT 94) 
74 (Friedrich Nietzsche, NPT 95) 
75 (Miquel Bauçà, EC-41 [Ara que ho veig]) 
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La preocupació de Nietzsche no és de caire estadístic o econòmic, és una 

preocupació que rau en la despersonalització a través de la moral del ramat, 

(d’aquí també una de les motivacions de la genealogia de la moral). Ell 

predica una estratègia per potenciar les diferències provant d’eliminar els 

trets comuns dels homes per anar construint un home cada cop més i més 

específic fins arribar a la incomprensió entre veïns. D’aquesta darrera idea 

també en trobem reflexes en l’obra de Miquel Bauçà. “Amb aquests 

predicadors de la igualtat, no vull que m'hi barregin ni que m'hi confonguin. 

Perquè així em parla la justícia: Els homes no són iguals."76 “Els adults 

parlen a l’altri / com si fos exactament / igual que ells. Aquesta errada / la 

projecten als infants.  / És així que els perverteixen.” 77 

En el cas del mestre de l’Empordà, molts cops s’ha fet referència al seu 

tarannà reaccionari per la seva denúncia continuada de les aspiracions 

progressistes d’igualtat. “Jo no he cregut mai en la llibertat humana"78, 

“Quan hom viu en societat, no hi ha ningú lliure”79, “La desigualtat és 

l’essència de la vida”80. Però allò que en podem entendre no és un 

posicionament polític amb una suposada dreta autoritària, o contra un 

comunisme totalitari, sinó ambdós alhora, es tracta d’un posicionament a 

favor de les possibilitats pròpies de l’individu, de cada individu de forma 

particular, reprendrem aquest cap en parlar de la necessitat 

d’apassionament en allò que s’escriu.  

En l’obra de l’escriptor mallorquí també hi trobem els mateixos trets, ens pot 

servir com a mostra una cita extreta del darrer paràgraf de l’entrada 

llibertat: “Quan era a les galeres, allò que em feia sentir més esclau no era 

la feina ni els vigilants: era el company de rem. Ara realment sóc lliure”.81 

Miquel Bauçà ens parla de les galeres com la seva vida anterior a la iniciació 

de la vida eremítica que l’hauria de portar al Canvi, allà, allò que li feia sentir 

                                                 
76 (Friedrich Nietzsche, Z 97) 
77 (Miquel Bauçà, Els Somnis) Referències facilitades pel professor Antoni Artigues.  
78 (Josep Pla OC 35-467,468) 
79 (Josep Pla OC 12-556) 
80 (Josep Pla OC 35-468) 
81 (Miquel Bauçà, EC 335)  
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el pes de la falta de llibertat no era altre fet que veure a un altre home que 

feia el mateix, així ell sentia plenament la necessitat d’estar fent el mateix 

que el seu company de rem, açò és per a Bauçà l’expressió màxima de falta 

de llibertat, el gregarisme, l’obligació de seguir el comportament d’altri.  

 

. Influència negativa en la literatura de la religió.- És una influència 

que, si bé és apreciable en els tres autors, no deixa d’ésser una 

conseqüència lògica de la seva oposició filosòfica a la igualtat entre els 

individus. Així, una creença que proclama la igualtat de tots els individus 

davant Déu suposa una primera passa en fals, però si hi afegim la voluntat 

de la religió per anul·lar l’individu en favor de la comunitat i la voluntat 

moralitzant de la fe, queda clar que cap dels tres pot veure amb bons ulls la 

mescla de religió i creació literària.  

En el cas de l’escriptor alemany, ha dedicat llibres complets a la lluita 

filosòfica contra la religió i concretament contra el cristianisme, El crepuscle 

dels ídols82 i l’Anticrist83 en són bons exemples. Així i tot, la seva denúncia 

del gregarisme i el seu posicionament contrari a la fe religiosa impregnen 

tota la seva obra. “Cal tenir-se respecte a si mateix, amor a si mateix; 

absoluta llibertat per a si mateix”84. “La llibertat de tota casta de conviccions 

forma part de la força, la facultat de mirar lliurement [...] l’home de fe, 

el creient de qualsevol casta és necessàriament un home que depèn”.85 

Josep Pla també s’expressa críticament vers la religió en relació a la 

literatura en algun dels seus escrits: “Així, l’exercici de l’escriptura pública 

fou deixat a mans de les persones dedicades a l’honra i glòria de la religió 

catòlica –fou un espai de capellans, frares i seminaristes. Ara, el que la gent 

d’avui tenim dret a dir és que l’obra feta per aquest senyors –gairebé tota 

ella- és d’un avorriment indescriptible, d’una impressionant inanitat humana, 

d’una esterilitat sense remei. Supersticiós com un negre d’una selva 

                                                 
82 NIETZSCHE, Friedrich. El crepúsculo de los ídolos. México: Libros Mex-Editores, 1973.  
83 NIETZSCHE, Friedrich. L’Anticrist. Madrid: Alianza editorial, 1981. 155 pàgs.  
84 (Friedrich Nietzsche, AC-459) 
85 (Friedrich Nietzsche, AC-495,496) 
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qualsevol, el català ha fet una literatura esporuguida però dogmàtica, per 

assegurar-se la glòria del cel. La gran qualitat rabiosa d’un escriptor catòlic 

com Pascal, prové del fet de tenir davant una tradició literària basada en 

l’observació lliure –la tradició de Rabelais, Montaigne, els moralistes, els 

eròtics, Molière, els llibertins”.86  

Pla denuncia l’encorsetament que suposa per a la creació literària el dogma 

catòlic, fa palès el seu menysteniment per tot allò que s’escriu sota aquest 

jou. Per altra banda, fa referència a la lliure observació, a l’apreciació 

individual del món al cap i la fi, als llibertins, com a models en l’actitud a 

seguir per escriure quelcom substancial.  

En un altre passatge aflora la subtil ironia planiana quan, en un moment 

d’una visita a l’esplèndida i majestuosa Biblioteca Vaticana, Pla demana a 

l’amic que li feia de guia, el pare Albareda: “-Quants llibres pare Albareda! 

[...] -¿Vol dir que la religió no en patirà, de tants de llibres? [...] –Tinc por 

que la religió no en pateixi  [...] –N’hi ha més que un foc no en cremaria...”87 

L’anticlericalitat assoleix en Miquel Bauçà cotes molt semblants a les de 

Nietzsche però el supera en la seva violència verbal contra els capellans i els 

bisbes.  

Quan es fa una lectura general del llibre de Miquel Bauçà, encara que les 

espurnes anticlericals criden l’atenció amb força, el missatge és més aviat 

d’una reivindicació ferotge de l’individu, una lluitat sense fi per la 

individualitat i per la pròpia voluntat. “De mena, tinc l’enclí al vagareig 

irresponsable. Potser és això, per corregir-ho, que he esdevingut eremita. 

Vagarejar entre imbècils només acondueix a l’infortuni”.88 “La llibertat és el 

fonament de tota creació [...] Si la població no crea res, no és perquè no 

pugui ni vulgui eventualment, és perquè està d’acord amb tot”.89  

Amb aquest dos exemples hem volgut fugir de la referència fàcil a les 

acusacions de pedofília i sodomia que aboca contra el clergat, l’essencial no 

                                                 
86 (Josep Pla, OC 12-396,397) 
87 (Josep Pla, OC 12-405) 
88 (Miquel Bauçà, EC 14 [Acostumar-se a acostumar-se]) 
89 (Miquel Bauçà EC 123 [Crear, l’acte de]) 
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és aquí la vexació ni l’insult. En el fons, Miquel Bauçà, ell que fou 

seminarista, està en contra de la religió per la manca de llibertat que 

aquesta suposa per a l’individu, per com l’obliga a viure en comuna i per 

com tot açò ofega la possibilitat de tota creació. 

 

. L’apassionament i l’escriptura.-  “Totes les persones que han tingut la 

il·lusió de construir una gran obra de l’esperit s’han trobat acabada la 

il·lusió, en l’estat de buidor de desencant que descriu el text de Gibbon. Es 

com un retorn a la desagradable realitat després d’haver viscut en una 

prodigiosa féerie”. És una primera referència de Josep Pla a la passió en la 

vida. Diferencia entre la realitat que és palesa sempre i la rauxa, la passió 

en que hom s’immergeix per aprofitar la seva força i acostar-se a l’objectiu.  

En certa manera, aquesta podria ésser la motivació última de la referència a 

la passió en els tres autors, la necessitat d’un objectiu final. Els tres proven 

d’oferir un fi. Potser Josep Pla ho fa de manera menys directa, hi ha milers 

de fins possibles a seguir dins les seves innombrables reflexions sobre tots 

els aspectes de la vida i la quotidianeïtat. Per altra banda, tant Nietzsche 

com Bauçà són molt més directes. En la seva filosofia hi ha clarament 

codificat un missatge que hauria de servir de guia, que hauria de fer 

apassionar els lectors i que, finalment, els hauria de portar a canviar; sortint 

del ramat, sospitant de tot, alliberant-se de les traves de la moral i de la 

religió per renàixer culturalment en un ésser que tendís al superhome.  

 

Només des d’aquest punt de vista es pot entendre que els tres escriptors 

coincideixin en les seves opinions sobre l’escriptura i la passió. Tot i més 

quan el mateix Josep Pla, en una entrevista per al programa de Radio 

Televisió Espanyola, “A Fondo”90, que dirigia aleshores el gran periodista 

Joaquín Soler Serrano, manifestava que ell mai havia escrit una sola paraula 

                                                 
90 SOLER SERRANO, Joaquín. Conversaciones con Josep Pla. Ediciones Destino Áncora y Delfín. Barcelona: 1997. ISBN:84-233-
2942-9) 



-Escriure- 

- 43 - 

emocionat, que cadascuna de les seves lletres era fruit d’una reflexió, d’una 

intencionalitat premeditada.  

També en açò podem endevinar que l’escriptor empordanès no es referia a 

la rauxa o l’emoció que ens ennuvolen la visió, que ens afecten la 

racionalitat, sinó més aviat a la passió com a flama interna que ens manté a 

una temperatura adient per poder desenvolupar tasques habitualment de 

llarga durada i duresa.  

Ho podem veure reflectit en aquestes línies: “Donar a les coses la seva 

importància precisa, com més exacta millor, sense veure-les a través del 

vidre deformador de les vel·leïtats de les passions, dels prejudicis, és potser 

el sistema més alt de la intel·ligència i de la subtilitat. És molt difícil. És molt 

rar de trobar un home o una dona fets d’aquesta manera”. 91 

 

“Ara; l’acte de decidir-se a escriure, l’acte de tirar, a través de quina facultat 

humana es produeix? Al meu entendre, hom es descriu amb el propi 

temperament. Si, a més del temperament, el possible escriptor posseeix una 

determinada quantitat d’esperit, millor que millor. […] Escriure amb el 

temperament, això és l’essencial”.92 En aquest i en altres passatges Josep 

Pla torna referir-se a la passió com allò que ens fa partir i que ens manté en 

marxa. Ens les pàgines següents parla d’una mena d’estat febrós, allò que 

avui es podria interpretar com estar connectat, Pla explica que un cop 

s’entra en aquests estat la vivacitat mental augmenta i es pot escriure 

alguns cops bé i ràpidament, en aquestes situacions les addicions són 

difícils. Aquesta és sense dubtes una de les millors descripcions que s’han fet 

sobre l’acte creatiu en literatura. 93 

 

“Escriure amb el temperament és, vivint en societat, extremadament difícil. 

En societat no hi ha ningú absolutament lliure i el temperament humà 

està limitat per tantes limitacions com entre els homes i les dones es poden 
                                                 
91 (Josep Pla OC 12-383.384) 
92 (Josep Pla OC 12-557) 
93 Vegeu Josep Pla OC 12-558,559 
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produir. Cal escriure amb el temperament, però portar-ho a cap és difícil. La 

timidesa, el convencionalisme, han creat una altra classe d’escriptor que és 

l’escriptor fictici, el creador d’un estil fictici…”94 

Tot i el que hem escrit fins aquest moment de Josep Pla i la passió, també és 

cert que si cerquem amb deteniment en els seus escrits i trobem alguna 

concessió a la necessitat d’escriure amb una certa passió, tal com veurem 

que argumenten Nietzsche i Bauçà. En la pàg. 141 de les Notes Disperses hi 

podem llegir una crítica a un autor francès, Amiel, Josep Pla es queixa 

perquè el troba egoista i trist, i argumenta: “En realitat, però, sempre està 

trist. Prefereixo molt més una bèstia, que almenys frueix quan clava la 

dent”.95 No ens és gens difícil veure aquí que, si l’obliguen a triar, el 

temperament mediterrani el fa decantar per la passió, pel sentiment en allò 

que es fa o s’escriu.  

 

Reprenent les reflexions que feia Pla sobre societat i temperament, 

afrontem ara les opcions que prengueren en el seu moment Nietzsche i 

Bauçà, allunyar-se de la societat, del tracte amb les persones.  

En açò destacà Bauçà encara més que el filòsof alemany, s’apartà tant com 

va poder de la gent que l’envoltava. Per una banda li era necessari viure 

dins la ciutat, enmig de la gent, de les seves accions i bogeries perquè, en 

certa manera, aquestes l’alimentaven, alimentaven la seva capacitat de 

raonament, de veure-hi els errors, la degeneració i l’estupidesa humana. 

Però, també és cert que, per altra banda necessitava sentir-se al marge del 

contacte humà amb els éssers que els rodejaven a la ciutat, no hi tractava 

per evitar caure en els seus convencionalisme que d’alguna manera li 

haguessin coartat la llibertat d’una forma o l’altra.  

Josep Pla, de qui molts podem pensar que era el més solitari per naturalesa, 

ho era però amb moderació. “Per a viure amb mínims d’higiene, és 

                                                 
94 (Josep Pla OC 12-557) 
95 (Josep Pla, OC 12-141) 
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indispensable un determinat grau de sociabilitat. Sense sociabilitat hom sent 

el buit de la falta de companyia i la desgràcia de no ser estimat”.96  

 

Nietzsche, i Bauçà basat en aquest, personifiquen el retorn als postulats dels 

presocràtics grecs. Per aquest motiu els rebutjaven amb tanta 

vehemència; “Grècia, origen de la nostra civilització, (…) només pot ser obra 

d’un pobre desequilibrat”97. En la lluita entre allò apol·lini i allò dionisíac, es 

decanten per la passió de Dionís, que més tard els portarà a enfrontar-se 

amb René Descartes, amb Imanuel Kant i amb Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel, tots ells representants dels racionalisme.  

Podríem afirmar que, segons Nietzsche, quan hom pensa racionalment, hi ha 

una sèrie de raonaments que no pot posar en pràctica perquè les 

prevencions morals i els prejudicis d’altra mena no li ho permetran. És, 

llavors, només possible en el raonament guiat per la intuïció i per la passió 

quan una persona pot explotar a fons el seu potencial pensador.  

Podem palesar l’ascendent que tingué aquesta filosofia nietzscheniana en 

Miquel Bauçà en un extracte de l’aforisme (Radicalisme, el): És el millor que 

hi ha: un beneit que es mostra radical mostra d’immediat la seva estultícia; 

un savi, essent radical, no s’enganya ni s’equivoca mai (…) Déu, per 

exemple, no és gens radical i fa angúnia a causa d’això, és repugnant”.98 

 

Crítica dels intel·lectuals.- Hi coincideixen els tres autors, aquest cop de 

manera molt semblant: 

• Josep Pla: “No hi ha res més avorrit que els intel·lectuals (...) Per 

esperit de clan minimitzen el que té importància i pistonegen la pura 

inanitat, si els convé. Són dúctils, plàstics i crematístics”.99 

• Friedrich Nietzsche: "Els bufons de les corts medievals es corresponien 

als nostres periodistes; es tracta de la mateixa espècie: mig 

                                                 
96 (Josep Pla, OC 12-395) 
97 (Miquel Bauçà, EC-409 [Paroxisme, el]) 
98 (Miquel Bauçà, EC-457 [Radicalisme, el]) 
99 (Josep Pla, OC 12-96) 
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raonables, faceciosos, exagerats, beneits, que no tenen cap altra 

missió més que suavitzar el patètic de la situació amb sortides de to, 

xerrameca, i per cobrir amb els seus crits el campaneig pesat dels 

grans esdeveniments: altre temps, al servei dels prínceps i dels 

nobles, i avui, al servei dels partits [...] Però tota la classe dels literats 

moderns es troba massa propera als periodistes; són els bufons de la 

civilització moderna”.100 

• Miquel Bauçà: "Els intel·lectuals (...) En aquells temps arrossegaven el 

cul pels seients dels bars; avui, l'arrosseguen pels platós de la TV, fent 

colla amb els cantants de flamenc pedòfils i les vidents 

incontrolables."101 

 

Allò que els tres menyspreen dels intel·lectuals és; la tria que fan sobre allò 

que és digne d’ésser considerat important i d’allò que romandrà per sempre 

més enterrat en el pou profund de l’oblit. El mateix Nietzsche quan parla 

dels historiadors es lamenta de que cap d’ells es preocupi de narrar la 

història dels forners, de les dones que s’estan a casa amb els fills...  

També rebutgen profundament la recerca de la fama, de la notorietat, 

l’apropament al poder del moment per assolir allò que cobegen i el delit per 

marcar tendències, per esdevenir referent per als altres.102 

 

 

Després d’haver provat d’aprofundir en les reflexions que atenyen els tres 

autors, voldríem ara referir-nos a aquells aspectes que resulten interessants 

de la comparació entre dos dels autors puntualment. Allò rellevant de les 

següents comparacions és la informació que ens pot aportat per entendre 

millor la seva personalitat i com s’enfrontaven a la tasca d’escriure.  

 

                                                 
100 (Friedrich Nietzsche, HMH 338) 
101 (Miquel Bauçà, EC 300 [Immortalitat, La]) 
102  “Capacitat que posseeixen certs particulars de conduir els altres i d’inspirar-los sense emprar la coacció ni els incentius 
materials, (...) Un do de què estic desposseït. A part: que no sé on els hauria de portar” (Miquel Bauçà, EC 81 [Carisma]) 
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Acostaments.-  

a) Entre Josep Pla i Friedrich Nietzsche quan opinen en contra de la idea, tan 

estesa, que el món afavoreix els forts.  

El filòsof alemany es contrari a la idea darwiniana de la supervivència dels 

més forts. Afirma que la natura elimina les formes accidentalment 

excepcionals perquè no són aptes per sobreviure. Els tipus evolucionats no 

condueixen enlloc; són els mediocres i els inferiors els que ascendeixen. 

Segons ell, aquesta progressió biològica porta a la victòria del ramat 

(gregarisme). El profeta Zarathustra anuncia que els mesquins (les masses) 

s’ha convertit avui en els amos i senyors, prediquen la submissió i 

l’aquiescència i la prudència i la diligència i la consideració. Rera tot açò hi 

ha la por a fer, a arriscar i a cercar el nostre destí. 

De manera semblant, podem llegir en la pàgina 161 de les Notes Disperses 

una reflexió molt semblant de Josep Pla sobre la mateixa qüestió: “A la 

llarga els febles – o sigui la majoria – sempre guanyen. L’afirmació és de 

Nietzsche. Molt a la llarga, el fet és cert. En tot cas és una afirmació 

favorable al sistema de govern democràtic”.103 La diferència rau en què Josep 

Pla prova de veure-hi el costat positiu, el pragmatisme de Pla ho fa 

comparar amb la voluntat democràtica on el govern hauria de seguir els 

designis de la majoria, encara que sigui de la feble majoria.  

 

b) Un acostament curiós i, fins i tot, potser inesperat perquè també 

comporta un allunyament entre Miquel Bauçà i Friedrich Nietzsche.  

En l’aforisme La finalitat, Miquel Bauçà escriu: “També és un provincianisme 

la idea de l’etern retorn. Res no retorna perquè res no se’n va. Evidentment 

tot flueix però sense moure’s”. Si rellegim les línies del capítol en què 

parlàvem del temps i del passat, fèiem esment a aquest posicionament de 

flux sense moviment, eren els supòsits enunciats per Pla, amb el qui 

coincideix completament, en aquesta ocasió, Miquel Bauçà. Per contra, ell 

                                                 
103 (Josep Pla, OC 12-161) 
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mateix s’ha desmarcat de la idea tan nietzscheniana de l’etern retorn, 

tatxant-la de provinciana.  

 

c) Un acostament a partir d’una diferència entre Josep Pla i Miquel Bauçà. El 

primer sempre que s’hagué de desplaçar d’un país o continent a un altre, i li 

fou possible, va triar els grans i lents petrolers per traslladar-se. Assegurava 

que la seva lentitud i solitud eren perfectes per poder pensar i escriure, per 

poder gaudir del lent pas del temps.  

Encara que Miquel Bauçà no sembla mostrar-se, en un principi molt proper 

als gustos planians: “Aquest servei (els aeroports) arraconaria el de les naus 

marines, lent, obsolet i perillós per natura”.104 Sí que comparteix amb ell el 

gust per gaudir del pas del temps: “Tenir temps és el tresor més valuós que 

hom pot cobejar. Temps per tudar-lo. La creació, la conformació de 

qualsevol fet, acte, només pot ser satisfactòria si hom té temps sobrer, com 

un espai obert, que permeti aturar-se o tornar enrere”.105 L’única activitat 

per a la que el poeta mallorquí no deixa mai espai dins el seu temps és per a 

l’avorriment, el qual rebutja i tem a parts iguals: “No sé si és realment 

general i específic que el sentiment més dolorós que hom pugui sentir és el 

del tedi. En el meu cas, és així, sense el menor dubte. Tant que m’he 

imposat com a regla de conducta pràctica, per exemple, saber el mínim de 

coses possible respecte a  una cosa que faré , amb la secreta esperança que 

sempre alguna cosa resultarà sorprenent, antitediosa”.106  

 

 

Allunyaments.-  

a) Entre la visió clàssica de bellesa i l’admiració per l’ideal de saviesa de 

Josep Pla i les tesis contràries de Nietzsche i Bauçà.  

                                                 
104 (Miquel Bauçà, EC-19 [Aeroport, El nou]) 
105 (Miquel Bauçà, EC-60 [Benastrugança, La]) 
106 (Miquel Bauçà, EC-54 [Avorriment, L’]) 
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Josep Pla parlant sobre el Partenó,107 el defineix com a “la intel·ligència 

petrificada” El classicisme és potser la 

bellesa de les matemàtiques. Ens diu 

que hi troba a faltar algun ramat de 

cabres perquè l’altre, l’abstracte i 

miraculós li sembla inexplicable.  

Diu que açò és conseqüència de segles i 

segles de lletjor i irrisorietat.  

Aquí ens està parlant de les dificultats, 

que tenim els homes del present per 

apreciar la bellesa de l’obra nua, de la concepció creada per els “homes 

impossibles d’imaginar”, concepció miraculosa, abstracte, i irreal “que ja no 

podem apreciar perquè després de dos mil anys de viure entre la lletgesa i la 

irisorietat el sentit se’ns ha atrofiat”. 

Els cànons de bellesa de l’antiguitat clàssica i la saviesa que d’ells emanava 

causen admiració en l’escriptor empordanès.  

Ben al contrari, Friedrich Nietzsche escriu sobre el mateix tema: "Basta 

recordar les conseqüències de les tesis socràtiques: “la virtut és el saber; es 

peca només per ignorància; el virtuós és el feliç"; en aquestes tres formes 

bàsiques de l'optimisme hi ha la mort de la tragèdia."108  “Jo vull, d’una 

vegada per totes, no saber moltes coses. La saviesa traça límits també al 

coneixement.” 109 

Igualment Bauçà: “-És un pou de sapiència. / -Ja se la pot ficar al cul, / que 

el té gros, com una vaca.” 110 

 

b) El fet de portar el seu aïllament fins a l’extrem, fa que Miquel Bauçà i 

Josep Pla mostrin una altra diferència ben curiosa. Mentre que el mestre 

català era un gran afeccionat a visitar els locals on es pogués conversar i 

                                                 
107 (Josep Pla, OC 12-411) 
108 (Friedrich Nietzsche, OT 122) 
109 (Friedrich Nietzsche, CI 398) 
110 (Miquel Bauçà, Els Estats de Connivència, p.117) Referència facilitada pel professor A.Artigues.  
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discutir llargament; com ateneus i casinos. L’escriptor felanitxer els dejecta 

en aquest aforisme: “Parlar amb un individu és un exercici molt beneit i 

esgotador, a causa dels equilibris, canvis i marrades que s’han de fer.(...) 

Les converses de saló són deplorables.(...)Evidentment, són ben enterrats 

els peripatètics i els assistents de tots els salons literaris, fins i tot els clients 

habituals dels casinos.”111 

 

Altres cops, les diferències són de caire més anecdòtic i circumstancial, car 

es refereixin a quelcom tan seriós com escriure: “No sé escriure a mà: 

d’aquí el meu entusiasme pels ordinadors. No sé com he pogut passar tants 

d’exàmens escrits. I orals, car tampoc no sé parlar. Només s’explica per 

intervenció directa dels déus i per la pagesívola ment dels funcionaris 

d’aquella època. No sé gramàtica ni aritmètica”.112  

És una contraposició ben exacta del mestre empordanès. Ell que sempre va 

escriure a mà, preferentment amb llapis com els periodistes d’abans, ell que 

era un gran xerraire, que fruïa amb la conversa com amb el beure després 

d’un dia d’estiu calorós. Una diferència absoluta amb qui, per obligació 

metodològica, segons ell mateix explica, allò primer que va fer va ser 

exercitar-se en els rudiments del llenguatge que havia de fer servir per a 

escriure, que era un bon admirador de Pompeu Fabra i que tenia un domini i 

profunditat de vocabulari com pocs cops s’havien vist en la benvolguda 

llengua de Ramon Llull.  

 

 

                                                 
111 (Miquel Bauçà, EC 114 [Contacte, tecnologia del]) 
112 (Miquel Bauçà, EC-159 [Discapacitats, disfuncions]) 
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Més enllà de Nietzsche. 

 

Les naturaleses desviades són de la màxima importància perquè hi 

hagi progrés. (Friedrich Nietzsche , Humà, massa humà) 

 

 

En el capítol final provem de comparar els dos protagonistes, Miquel Bauçà i 

Josep Pla, de tu a tu, sense la necessitat de passar pel sedàs de la filosofia. 

Fitxant-nos més en els seus gusts, en els seus comportaments, en les seves 

motivacions. 

 

 

 

Alcohol.- En les notes de Josep Pla trobem referències a aquest tema, en 

general es lamenta d’haver begut alguns cops en excés i de no haver estat 

tan menjador. El vi i el whisky són les dues begudes per les que mostra 

predilecció; la primera l’aprecia més i, fins i tot, es permet criticar-ne les 

seves qualitats o característiques.  

De la segona, en fa un ús més semblant al dels medicaments, en pren quan 

li plau però sense preocupar-se per la seva qualitat. Tampoc és que en begui 

com a instrument “per a oblidar”, sinó més aviat com a eina per anar fent. 

El pensador felanitxer sí que veu les begudes espirituoses d’acord amb la 

finalitat d’instrument. No hi trobem referències a les seves categories o 

castes, s’hi refereix genèricament com a “alcohol” i ens deixa clar que el 

motiu de la seva ingestió és que li serveixi d’alliberament temporal de la 

consciència. Hem de suposar que el contacte continu amb la realitat, amb el 

temps present i amb la resta de condicionants de la consciència el devien 

travar en algun sentit a l’hora d’expressar-se, aleshores l’alcohol li podia 

deixar un temps de llibertat segons la seva manera de veure-ho: “Produeix 
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evidentment una pèrdua de la capacitat d’observació, però també és cert 

que molts d’aquells que mai no en tasten no la poden veure disminuïda, car 

mai no n’han tingut. (...)Ha estat l’eina més efectiva per trencar la 

temporalització del temps que hom m’ha intentat vanament d’imposar, Déu 

entre d’altres. (...) L’alcohol i el suïcidi són les troballes més espirituals a 

què ha arribat un humà”.113 

 

 

Autocomplaença.- Josep Pla critica sovint en les seves notes la petulància i 

la fatuïtat, massa comunes en el tarannà mediterrani. Però no es queda 

només en la crítica general a la societat, sinó que en algun cas reflexiona 

sobre la seva pròpia manera d’ésser, ho fa per mirar de trobar resposta al 

fet de no suportar de cap de les maneres ni la vanitat ni cap mena 

d’immodèstia. “No he parlat mai de mi amb ningú, i el fet deu demostrar 

que no tinc cap capacitat per a l’amistat. La ironia dels altres sempre m’ha 

fet por (...) La felicitat prové de l’exercici de la pròpia vanitat, o sigui de 

l’absència del sentit del ridícul. Jo, que disposo de tan poques coses, aquest 

sentit, el tinc –de vegades tan exacerbat que no he pogut mai parlar ni tan 

sols amb mi, de mi mateix”.114 

 

En el fons, Pla és un producte de la pagesia, sempre es considerà un pagès i 

en aquestes reflexions hi trobem impreses les petges més indelebles de la 

gent del camp. Açò és, la voluntat, per sobre de tot, de passar 

desapercebut, de no fer soroll, de no fer-se notar. Aquesta és la màxima 

dèria de qualsevol terrassà.  

Encara que en el capítol que dedicàvem a l’escriptura hi hem pogut llegir 

com Josep Pla fou una persona que sempre defensà l’individu amb totes les 

seves diferències possibles, açò no ens ha de fer penar mai en estridències: 

“He estat sempre partidari de posar a les criatures els noms més corrents i 

                                                 
113 (Miquel Bauçà, EC-24 [Alcohol L’]) 
114 (Josep Pla, OC 12-114) 
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vulgars. Però no es pot negar que hi moltes persones que porten uns noms 

devertidíssims. L’origen és sempre el mateix: una afectació de 

provincianisme històrico-filosòfic federal vuitcentista, i així jo he conegut 

persones que es deien Hermògenes, Ulisses, Salomé, Diògenes...”.115 

El que preocupava a Pla en aquest escrit era, ¿com es pot prendre 

seriosament la gent a algú que ja porta la vanitat en el seu nom? 

 

El felanitxer Miquel Bauçà és també partidari de la més absoluta manca de 

rellevància de cap mena. Durant tota la seva vida defugí aparèixer en actes 

públics i no recollia els premis literaris que li concedien. Em de pensar que 

hagués subscrit la frase que diu que l’afalagament debilita, si més no, 

debilita la voluntat fèrria que necessitava per dur a terme la feixuguíssima 

tasca del canvi. “Pot esdevenir-se que siguem objecte d’un afalac gratuït, 

inesperat, furtiu, i nosaltres sentirem un petit calfred, una breu esgarrifança 

de plaer. No li hem de donar més importància que a la picada d’un moscard 

domèstic”.116 No deixa tampoc cap marge per a l’autocomplaença: 

“L’autocomplaença primària és el principal flagell, plaga, fléau, que castiga 

els humans”.117  

 

Nocturnitat.- tant Josep Pla com Miquel Bauçà són éssers eminentment de 

vida nocturnal pel que fa a creació literària. Pla ens narra les fases de son i 

creació al mas Pla, on és capaç de romandre despert llegint fins que el 

cansament el venç (quatre o cinc de la matinada) per després adormir-se 

fins prop de les dues del capvespre.  

En el cas de Miquel Bauçà podem llegir: “Tot allò que es produeix en estat 

de vigília: o és clarament beneit o és sospitós de ser-ho”.118 Amb aquests 

mots ens queda bastant clar que coincideix amb Josep Pla pel que fa als 

moments del dia en que escriure o pensar. En aquesta nota Bauçà fa 

                                                 
115 (Josep Pla, OC 12-403) 
116 (Miquel Bauçà, EC-20 [Afalacs]) 
117 (Miquel Bauçà, EC-50 [Autocomplaença]) 
118 (Miquel Bauçà, EC-48 [Aturar-se]) 
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referència als moments de vigília per contraposar-los a l’estat de somni, que 

per a ell és l’ideal, però també és cert que ho podem interpretar en el sentit 

del dia i la nit ja que era una altra au noctàmbula com la planiana.  

 

Autoreferència.- En aquest cas, es tractarà d’una nota gairebé en solitari, 

l’únic dels tres autors que es refereix a algun dels altres dos de manera 

directa és Josep Pla. Aquest en la seva obra El quadern gris119 en parla de la 

següent manera: “Nietzsche, no em fatiga mai. Hom comprèn l’efecte 

enorme que la seva obra féu a la generació anterior avorrida per la 

petulància professoral i la solemne mediocritat. El número 240 de “Humà, 

massa humà…” diu: “Com més cultura té un home, menor és la seva 

inclinació a la burla i a la sàtira”. Quan Taine escriví que Nietzsche és el 

continuador dels grans moralistes francesos, hi tocà. És una gran veritat”. 120 

“Nietzsche, a la llarga, esdevé un vici. Escriu curt, és ràpid. Els seus cops de 

sonda fan oscil·lar, vivament, la curiositat de l’esperit. A través de la seva 

obra, cerco els grecs. La seva agudesa, la seva humanitat, converteix en 

pasta hidràulica l’especulació dels hel·lenistes alemanys del seu temps –un 

especialment pesat i insuportable: Erwin Rhode”. 

“Hi ha una altra cosa de Nietzsche, que trobo cada dia més singular: la seva 

secreta, dissimulada passió per França, i tot el que és francès. Se li nota un 

defalliment constant, encara que secret, davant el caos del germanisme, una 

manca de fe, una mena de fan endarrerida d’alliberament, de gràcia i de 

lleugeresa”. 121 

 

Per moltes lletres que haguem escrit en aquest treball, no hi ha manera més 

encertada completa i correcta per parlar sobre Nietzsche que com ho fa 

Josep Pla, no cal afegir-hi res més.  

 

 
                                                 
119  PLA, Josep. El quadern gris. Segona edició. Barcelona: Destino, 1998. 505 pàgines. Col·lecció l’Àncora. ISBN:84-233-3882-1 
120 (Josep Pla, OC 1-408) 
121 (Josep Pla, OC 1-502,503) 
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Conclusions. 

 
Es possible trobar semblances en els estils de tres autors que, plegats, abasten més 

de cent cinquanta anys d’història?  

La resposta és sí, ho és. Gràcies sobre tot a que el més antic d’ells, Friedrich Nietzsche 

(1844-1900) fou un home que s’anticipà al seu temps en molts aspectes, i també 

gràcies a què el més modern, Miquel Bauçà (1940-2005) fou un escriptor fortament 

influït pels postulats filosòfics del primer 

 

 

 

Recordatori a grans trets del procés.  

En començar aquesta recerca ens demanàrem:  

• Es poden comparar les filosofies vitals de dos autors amb trajectòries 

prou diferents però marcats pel pensament nietzschià? 

• Fou incoherent algun dels dos pel fet de pensar de manera semblant i 

viure de forma tan diferent? 

• Encara que els dos autors estan influenciats per la filosofia de 

Nietzsche, les seves respectives maneres de veure la vida també 

tindran coincidències? 

 

La resposta a la primera de les preguntes ha resultat possiblement la 

més clara. En haver acabat la fase de lectura del treball tot d’una ens 

adonàrem que el material que havíem compilat era ple de unions, de lligams 

més o menys subtils que calia anar desentrellant amb cura per arribar a 

alguna mena de conclusió profitosa. Essencialment, però, els dos autors són 

ben comparables degut a que el nexe nietzschenià entre els dos és prou fort. 

Vitalment, en el dia a dia, podem trobar diferències notables, però hem 

aconseguit arribar a un substrat filosòfic que conté les coincidències més 

importants.  
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La segona pregunta també la podem contestar, a hores d’ara, de manera 

definitiva. No, cap dels dos fou incoherent en la seva manera de viure.  

Una vegada finalitzada la recerca podem afirmar que no hi havia tanta 

diferència entre la vida eremítica de Miquel Bauçà, aïllat del seu entorn en 

un pis de l’Eixample, i la vida de Josep Pla en el seu mas, acompanyat 

únicament dels masovers i abandonant únicament la possessió per anar 

caminant al poble veí on fer una estona a la taverna en companyia d’algun 

que altre vilatà.  

Per altra banda, ens trobem que ambdós foren persones que pràcticament 

no sabien els diners que tenien, administraven allò que els era estrictament 

necessari per sobreviure i prescindien de la resta.  

Els dos foren terriblement fidels fins al final amb allò que era la seva manera 

de pensar, amb allò que hem anat llegint sobre ells durant el transcurs de 

tota la investigació. Miquel Bauçà, acabà els seus dies així com ell mateix 

havia predit que calia fer-ho, lluny de tothom i sense fer més soroll que un 

moscard que vola. Josep Pla, ho va fer amb la mateixa senzillesa que va 

viure tota la vida, i amb la mateixa senzillesa que ell admirava en les 

persones. Va fer-se dir una petita celebració religiosa en la intimitat del mas 

per una capellà amic seu, es fumà la seva darrera cigarreta amb la 

parsimònia habitual, s’acomiadà dels presents i abandonà aquest món amb 

la suavitat de les fulles del plàtans, que ell mateix esmentà algun cop. 

 

Per finalitzar amb aquest apartat, la tercera pregunta és, potser, la que 

requereix una resposta més llarga de les tres.  

La manera com Nietzsche va influir aquests dos autors els marcà 

precisament de manera significativa la seva manera de veure la vida. 

Després, a l’hora de prendre un camí vital determinat, fou Miquel Bauçà qui 

es decidí a seguir les petjades suggerides per Nietzsche de manera més fidel 

i compromesa. Potser aniria bé recordar, que Nietzsche no pretenia tenir 

deixebles, sinó persones que s’interessessin per la seva obra, que s’hi 
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acostessin i que  hi aprenguessin alguna cosa. És per açò, que en definitiva 

les influències que a continuació resumirem són les importants, més enllà 

d’altres consideracions més prosaiques sobre el dia a dia de cadascun.  

Nietzsche influí en la manera com Miquel Bauçà i Josep Pla veien la vida. El 

primer aspecte que hi tractem és de les dones; els trets del rebuig gregari 

de les dones i la voluntat de remarcar, tant com fóra possible, les diferències 

entre ambdós sexes, és una herència directa del pensament de Nietzsche. 

També en tot el vel de destrucció que senten tan proper a la dona, la 

sensació que el contacte amb elles ha d’acabar destruint forçosament els 

homes perquè tenen una mena de força inabastable per a ells.  

Potser, a causa de tot açò, també en parlar de matrimoni s’hi respira el 

mateix temor, el qual aconsella més distància entre els esposos per garantir 

un poc més matrimonis duradors.  

De la mateixa manera, en un tema proper, trobàrem també la petja de 

Nietzsche, en l’aversió més o menys moderada per la companyia humana i 

en l’enfrontament amb el romanticisme així com en la concepció circular del 

temps (etern retorn). 

Un dels aspectes en els que hem provat de ser més pormenoritzats a l’hora 

d’analitzar-ne les influències, ha estat en tot allò que es referia a la manera 

de concebre l’escriptura i tot el que s’hi relaciona.  

Al cap i la fi, els dos autors són essencialment escriptors, és per açò que 

aquest apartat cobrà rellevància en el cos de la recerca.  

Aquí ens trobàrem que el pensament nietzschenià era present en múltiples 

qüestions: en l’admiració per allò francès, en la lluita dels dos personatges 

en contra de la igualtat (igualació) dels éssers humans perquè els açò els 

hauria de conduir indefectiblement al nihilisme, en la oposició més o menys 

marcada a la religió (principalment pel seu tarannà igualador i gregari) i per 

tot allò que suposi una trava a l’observació lliure del món, en el seu 

vitalisme dissimulat.  

I és que, en definitiva, els dos autors són uns apassionats. El poeta 

felanitxer molt més a l’estil de Nietzsche. Josep Pla d’una forma més 
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apaivagada, subtil, controlada, encara que vessi algun cop la seva admiració 

per aquells que viuen disposats a prendre una decisió dràstica quan cal més 

que per els pusil·lànimes entabanats.  Per a l’escriptor empordanès, la 

passió és aquella flama que ens fa posar en moviment per escriure o per 

crear i que ens manté amb la força necessària per suportar les exigències de 

la tasca.  

Per a Miquel Bauçà, la passió és quelcom més dionisíac, a la manera de 

Nietzsche, allò que és capaç d’eliminar les autocensures que els pensament 

tendeix a autoimposar-se, i que mai el deixen ésser complet.  

 

 

Coneixements de caràcter teòric. 

El procés de recerca l’iniciàrem amb el plantejament de les preguntes inicials 

que hem esmentat en el punt anterior i que han quedat contestades com 

hem explicat, seguidament passàrem a la fase de formulació de les 

hipòtesis. Aquestes tractaven sobre la possibilitat de trobar trets de la 

filosofia de l’autor alemany en qualsevol llibre dels dos autors que resumís el 

seu pensament sobre la vida.  

Fou per aquest motiu que triàrem les obres referides del El Canvi i les Notes 

disperses (extrem que s’explicava en la introducció del present treball).  

La fase següent va correspondre a la lectura i deconstrucció, per emprar un 

terme culinari, de les dues obres dels escriptors catalans més un grapat més 

de les de l’autora alemany.  El mètode consistí en anar fent anotacions en 

fitxes de les idees que ens resultaven especialment atractives, completant-

les amb la referència bibliogràfica exacta per poder-les localitzar 

posteriorment i amb una sèrie de tags que ens haurien de facilitar, en la fase 

següent, la seva agrupació temàtica.  

La següent fita del procés consistí en la selecció temàtica de tot el material 

recollit en les fitxes i en  anotacions disperses en un quadern (no sempre és 

fàcil portar-se fitxes per fer anotacions quan hom ha de fer feina arreu i en a 

qualsevol moment).  Aquesta fou possiblement la fase més dura del procés, 
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la divisió temàtica es presentava infinita, depenent del demble que prengués 

en pensament i les seves relacions en aquell moment.  

Un cop establerts una sèrie de focus temàtics principals, fou el moment de 

posar-se a escriure. Ho férem passant primer totes les anotacions de fitxes i 

les seves corresponents cites textuals de referència a format word, després 

fent un llistat separat per autors, i després a força de llegir i llegir, provar de 

veure-hi les referències creuades, els nexes... aleshores, escriure i escriure 

provant de no deixar res important per dir.  

En el següent moment de la recerca posàrem en funcionament la reflexió i 

mètodes deductius en la seva majoria amb alguns altres inductius per cercar 

forats, errors o incoherències en allò que ja estava escrit. Aleshores, provar 

de corregir-ho o reparar-ho si era possible, i en el seu defecte eliminar-ho.  

L’última fase ha consistit en el muntatge formal del treball, donar-li forma, 

polir la presentació, les introduccions dels capítols, les citacions dins 

aquests, la introducció, fotografies, etc.  

 

 

Consideracions pràctiques sobre el procés. 

La filosofia de Nietzsche és tan extensa i abasta tants camps que no és 

possible estudiar-lo per entrar absolutament en la seva manera de raonar. 

Tampoc no es pot pretendre perquè està totalment fora de les nostres 

possibilitats, per genialitat i per la multitud de contradiccions del mateix 

autor, contradiccions voluntàries que el fan absolutament inimitable.  

Així les coses, allò que vam poder fer fou llegir, tan com fou possible en 

temps que disposàrem, sense atendre tant a l’ordre o a la sistematització 

com a la capacitat de copsar d’allò que es llegia, prendre nota furtivament 

del que ens garratibava i seguir per trobar-ne més. Si la lectura esdevenia 

massa obscura o espessa, botar a un nou enfocament o a un altre llibre.  

L’objectiu d’aquesta manera d’entrar en Nietzsche fou seguir un poc les 

seves recomanacions. Que se’l llegís amb l’objectiu de conservar-ne petites 
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faiçons del seu perfum, no bafarades que ens deixessin marejats, 

condormits.  

Després d’aquest abeurament de pensament nietzschenià fou el moment de 

la intuïció. Ella ens guià per trobar les connexions, les referències entre els 

autors, més o menys paleses.  

Aquesta ha estat una part apassionant de la recerca, la seva vessant 

voluntàriament literària, ens ha permès sentir el buit de la falta de 

pensament, el no poder escriure perquè no s’acudeix res al cap que valgui la 

pena esmentar. Un sentiment així, dia a dia, durant gairebé dos mesos, ens 

ha deixat amb una idea prou real i fidedigna d’allò que deu voler dir escriure 

per a un escriptor professional. Personalment, haver pogut experimentar 

aquestes vivències ha estat un objectiu inesperat però dels més valuosos de 

la recerca des del punt de vista personal.  
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Annexe I  
 

Referències en les citacions bibliogràfiques. 

 

Josep Pla 

En la citació apareix entre parèntesi el nom de l’autor seguit d’una coma, 

després les lletres OC (Obra Completa) seguides d’un espai i el nombre del 

volum de l’obra completa, a continuació un guió i el nombre de pàgina on 

podem trobar la cita.  

Exemple: (Josep Pla, OC 1-295) 

 

Friedrich Nietzsche  

En la citació apareix entre parèntesi el nom de l’autor seguit d’una coma, 

després les inicials del llibre (segons taula adjunta) seguides d’un guió i el 

nombre de l’aforisme.  

Si es tractés d’uns dels pocs llibres que no està escrit seguint el mètode dels 

aforismes, es faria constar pàg. i el número de pàgina on podem trobar la 

citació.  

Exemple: (Friedrich Nietzsche, HMH-383) 

 

A Aurora 

AC L’anticrist 

BM Més enllà del bé i del mal 

CI Crespuscle dels ídols 

CO El caminant i la seva ombra 

EH Ecce homo 

GC La gaia ciència 

GM Genealogia de la moral 

HMH Humà, massa humà 

IN Idea de Nietzsche  

NPT Nietzsche para todos 

OT  L’origen de la tragèdia 

VP La voluntat de poder 

Z Així va parlar Zarathustra 
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Miquel Bauçà  

En la citació apareix entre parèntesi el nom de l’autor seguit d’una coma, 

després les lletres EC (El Canvi), a continuació un guió i el nombre de pàgina 

on podem trobar la cita. Opcionalment hi pot aparèixer entre claudàtors el 

títol de l’aforisme per facilitar-ne la localització.  

Exemple: (Miquel Bauçà , EC-95 [Cocaïna, la]) 

 

 


