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LA FESTA DE LA FOSCA JAUME PONS ALORDA

l Bar Horiginal de Barcelona va
acollir dimecres, 19 de març, un re-
cital que segur que es recordarà

com un dels esdeveniments de l’any: la
Festa de la Fosca. Aquesta trobada va ser-
vir per celebrar els 20 anys de l’editorial
mallorquina Lleonard Muntaner Editor i
va gaudir de la participació d’una bona
part dels poetes que integren La Fosca, la
seva col·lecció de poesia. Fins a dia
d’avui, s’hi han publicat disset títols, on
s’hi troben autors consagrats com Màri-
us Sampere, Carles Hac Mor i Antònia
Vicens, però també veus més
noves com les de Blancallum
Vidal i Anna Gual. La Festa de
la Fosca va ser l’excusa perfec-
ta per escoltar aquests autors,
com també per dur a terme un
merescut homenatge a tres
poetes de la col·lecció ja des-
apareguts: Bartomeu Fiol,
Jaume Pomar i Joan Vergés,
llegits per D. Sam Abrams,
Francesc Parcerisas, Isidor
Marí i Montse Vergés.

La Fosca va néixer el 2009
amb la intenció d’oferir una
àmplia panoràmica de la gran
vitalitat creativa que actual-
ment caracteritza l’escenari li-
terari català. Dins seu s’hi ar-
repleguen obres poètiques
completes però també peces
independents que s’allunyen
dels estàndards tipificats. Tals
són els casos de les veus de Se-
bastià Perelló i Lluís Juncosa,
autors lliures que, per propi
dret, esdevenen un incentiu a
l’hora d’obrir noves vies d’in-
vestigació literària. La Fosca
tampoc no renuncia a publi-
car traduccions, com les de les
obres dels italians Mario Luzi
i Stefano Benni. Aquest caràc-
ter, eclèctic i obert, esdevé una
de les màximes virtuts de la
col·lecció, constituint un dels
catàlegs més coherents del
mercat editorial dels Països
Catalans, un catàleg que inte-
gra escriptors de diferents dècades (des
dels anys 50, amb Francesc Vallverdú,
fins a l’actualitat, passant per noms irre-
nunciables com els de Víctor Gayà i Jose-
fa Contijoch). En el futur, La Fosca té
previst publicar els nous llibres de Joan
Perelló, Miquel Bezares, Lluís Calvo, Ru-
bén Luzón i Jaume Pérez Montaner.

Lleonard Muntaner Editor s’ha carac-
teritzat, des dels seus inicis a principis
dels noranta, per donar suport a tot tipus
de propostes poètiques i narratives més
enllà dels estàndards generalitzats. Al
mateix temps, ha volgut conrear i diver-
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sificar gèneres literaris sovint menystin-
guts com són l’assaig i el teatre. Trobem,
en les seves diferents col·leccions –tant
en català com en castellà–, obres impres-
cindibles, unint a la mateixa prestatgeria
volums de Samuel Beckett, Hannah
Arendt, Hilari de Cara, Anna Carreras,
Àngel Carmona, Raymond Roussel, Joan
Jordi Miralles, Miquel Àngel Joan Llono-
voy i Xesca Ensenyat.

L’existència de La Fosca serveix, doncs,
per indagar dins la tenebra no com una
reivindicació del malditisme sinó com

una exaltació de tot allò que encara ha de
sorgir des de l’inexplorat. És per aquest
motiu que La Festa de la Fosca va servir
per fer visible una editorial que aposta
continuadament, des de les trinxeres de
la Mallorca cultural, per la rotunditat de
les seves conviccions i la força dels seus
arguments. Per brindar a favor d’aquest
esdeveniment únic, el nombrós públic a
l’acte va poder gaudir d’un tast d’Ànima
Negra, un dels vins més emblemàtics de
l’illa, aconseguint amalgamar, en un ma-
ridatge fantàstic, tota la profunditat poè-
tica d’una nit inoblidable. ❋
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Com a editor, el
1989, va fundar El
Drac Editorial i el
1990, amb Josep
Juan Vidal, El Tall
editorial. Des del
1994 dirigeix
Lleonard Muntaner
Editor, amb
l’especialitat de les
ciències socials.

ETCÈTERA
DAVID PALOMA

e n’han escrit moltes, de cartes, amb
destinataris prou variats. Potser les
més famoses són les que s’adrecen a

un amic (com les de Paul Auster i J.M. Coet-
zee: Ara i aquí) i també les deu que va es-
criure Rainer M. Rilke a un jove poeta,
Franz X. Kappus, que era cadet d’una escola
militar. Els filòlegs també tenim des de fa
poc una carta insigne: l’escriu el catedràtic
Josep Murgades “a un (hipotètic) filòleg
més incipient que no insipient” (Els Marges,
núm. 100).

“Jove, fer requesta en pro de la filologia no
és ben bé el mateix que proferir una crida
com la de Shackleton.” Busco l’anunci que
l’explorador irlandès va publicar el 1914 per
reclutar tripulants per anar a l’Antàrtida. Hi
deia: “Es busquen homes per a un viatge pe-
rillós. Sou baix. Fred extrem. Llargs mesos
de foscor completa. Perill constant. No és
segur tornar-ne amb vida. Honor i reconei-
xement en cas d’èxit.” El professor explica
que, en la filologia, si bé els riscos a córrer no
hi són tan greus, els guanys a obtenir-hi
tampoc no són tan èpics. Aleshores m’im-
poso dues tasques.

Primera: assaborir la carta, abocant-me a
la retòrica d’orfebreria del gran reusenc,
plena d’observacions sapients, de paral·lelis-
mes enginyosos, de citacions matisades.
Què és la filologia? La disciplina de com-
prendre, d’explicar i de restablir la tradició
literària i, més enllà, qualsevol tradició es-
crita en general. I qui és filòleg? El professio-
nal de la lectura.

Segona tasca: emprendre l’aventura, mal-
grat els riscos. De seguida t’adones que el
fred extrem, la foscor completa, el perill
constant… s’enganxen al mateix mascaró
de proa de la nau. Tal com diu Lluís Payrató
(De professió, lingüista), els estudis lingüís-
tics són un dels camps científics que, para-
doxalment, presenten una terminologia més
confusa, donat l’objecte d’anàlisi i la preci-
sió lèxica esperable. Un camp perillós,
doncs.

Potser un dia caldrà també escriure una
carta a un jove gramàtic, aspirant a l’estudi
del funcionament de la llengua, i una altra a
un jove lingüista, corprès pels encants sin-
crònics i diacrònics de tota llengua. ❋
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Recomanació
Josep Murgades recomana a l’aspirant a
filòleg que sàpiga llengües estrangeres. “No
menyspreïs les que et són més pròximes,
començant per aquelles que la història ha
convertit en botxins seculars de la teva.”




