Enguany es compleixen 25 anys de la mort de Damià Huguet (dia 18 de juliol de 1996) i de Miquel Àngel Riera (dia 20 de juliol de 1996).
En aquell estiu, i amb sols un dia de diferència, la literatura catalana va perdre dos dels seus referents del segle XX a Mallorca, protagonistes del
món literari d’ençà de la postguerra: dos noms cabdals en poesia, en narrativa, en configuració del món editorial, en activisme cultural. Dos autors
ben diferents entre sí, no tant per les coordenades de la seva vida, que els fitaven respectivament a Campos i Manacor, com de la seva obra,
ubicada en latituds estètiques i ideològiques ben diferenciades. I tanmateix, per l’impacte d’aquesta doble pèrdua tan prematura com inesperada,
resten units per sempre en l’aniversari de la seva mort.
Poc cal afegir a les paraules que el també poeta i narrador Sebastià Alzamora, escollit comissari d’aquesta commemoració, ha escrit en les
seves semblances. La producció literària d’Huguet i Riera, sòlida, va aparèixer publicada al llarg de la vida dels autors. De la seva mort ençà ha
estat recopilada, recollida en obres completes, i ara i adés, reivindicada des de diversos terrenys, com les arts escèniques i plàstiques. En el cas de
Miquel Àngel Riera, la seva aportació va gaudir de gran valoració tant a Mallorca com arreu dels territoris de parla catalana, on va ser llegit i ben
reconegut, també traduït. En el cas de Damià Huguet, l’autor va prodigar-se més en entorns experimentals i alternatius, també en l’autoedició en el
segell que ell mateix va crear a Campos, Guaret. Poc després de la seva mort, la publicació de la seva antologia poètica al Principat va amplificar la
seva veu mar enllà.
Ambdós escriptors varen escriure a l’amor i varen reescriure la pròpia identitat a través dels seus textos. Malgrat aquesta absència ja tan
dilatada, la seva paraula s’ha inscrit per mèrit propi en la memòria sentimental de molts lectors: des del “T’estim, però me’n fot” de Riera al “Aquí
els homes son de call vermell, com una idea” d’Huguet, molts d’aquests versos han esdevingut tatuatges permanents, en lletres majúscules.
Hi ha encara molta feina a fer perquè ambdós gaudeixin del públic lector que mereixen els seus poemes, novel·les i obres en prosa: no sols
que siguin coneguts, sinó també que romanguin com a autors sempre de referència, disponibles a les llibreries. Cal dur-los-hi, sigui per rellegir-los o
perquè trobin nous ulls lectors que s’hi meravellin. Que es llegeixin a centres educatius, a rutes sobre el terreny, a les biblioteques, als sofàs de les
cases. Amb aquest afany, des de la Poeteca de la Fundació Mallorca Literària (Consell de Mallorca – Departament de Cultura, Patrimoni i Política
Lingüística) dedicam l’any 2021 a celebrar les seves veus, a amplificar-les, i a recórrer amb ells els indrets que habiten amb Magdalena i amb Roser,
amb Nai i els homes de la taverna; amb la sal mediterrània, amb el pis de la badia, amb Pasolini, amb Godard; amb tots i cadascun dels elements
d’aquest món escrit seu que vessa en la nostra cultura, per fer-la més rica i més gran.
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Amb el suport i la complicitat de les famílies Huguet-Ballester i Riera-Vallès.

Activitats i iniciatives previstes:
Març 2021
Coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia

Edició de la plaquette commemorativa
“Damià Huguet: El call dels versos” / “Miquel Àngel Riera: La flor de la paraula”. Amb disseny de Damià Rotger.
Divulgació de la poesia dels autors a través de xarxes socials.
Abril 2021
Coincidint amb la celebració de Sant Jordi - Dia Internacional del Llibre

Col·lecció d’autor
Edició i distribució de material divulgatiu basat en textos dels autors.
(Cartells, punts de llibre i bosses totebag)
Abril-Maig 2021

Fons literaris
Culminació de les tasques d’inventari del fons Damia Huguet i signatura de conveni per a la seva cessió a la Fundació Mallorca Literària,
amb objectiu de conservació, catalogació i digitalització completa, incorporant-se a l’arxiu especialitzat en poesia de la nova Casa Blai
Bonet – Centre de Poesia de Santanyí.

Maig 2021
En el marc del cicle Versud

Rutes amb recital poètic
22/5
29/5

Damià Huguet: Campos
Miquel Àngel Riera: Manacor

Juliol 2021

Acte institucional
Reconeixement del Consell de Mallorca a l’aportació literària i cultural dels escriptors.

Nits de tribut
Espectacles i activitats a l’entorn de les dates dels aniversaris, incloses dins de la programació de La Lluna en Vers 2021
17/7 Binissalem
Estrena documental: “Ca-meva amb arbres”, de Miquel A. Raió, dedicat a l’obra de Damià Huguet.
Amb suport a la producció d’IB3 i la Fundació Mallorca Literària
L’acte es repetirà durant el mes d’agost a Campos i altres localitats de Mallorca.
24/7

Manacor/Portocristo

Recital poètic i musical “Poemes a Nai”, a partir dels poemes de Miquel Àngel Riera
A càrrec de Pep Tosar i Joan Arto
L’acte es repetirà en altres dates de juliol a Deià i Capdepera.

Tardor 2021

Exposicions
Es preveu la creació d’una exposició divulgativa de format itinerant, que serveixi de guia de lectura dels dos autors i els dugui a renovar
contacte amb el públic lector a través d’itinerància programada a biblioteques / centres d’educació secundària d’arreu de Mallorca.

Conferències
Cicle de conferències divulgatives de figura/obra dels dos autors, en les diferents facetes (poetes, narrador, editor, activisme cultural, etc)
Conferència de presentació de les dues figures a càrrec de Sebastià Alzamora.
Seminari acadèmic per fomentar l’estudi i millor coneixement de l’obra dels autors, el context de la seva producció i l’impacte en les
generacions coetànies o posteriors d’escriptors.

Clubs de lectura
S’articularan a través de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca diverses sessions de club de lectura dedicades a les obres dels dos autors, amb
lots de 20-30 llibres d’edicions existents: “Esquena de ganivet” (Huguet) i “Paràbola i clam de la cosa humana” (Riera). Aquestes sessions
seran conduïdes per especialistes en cada obra.

Cicle de projeccions
Atès el vincle especial de Damià Huguet amb l’àmbit del cinema, es programarà durant els mesos de tardor un cicle de filmoteca dedicat al
visionat comentat de diversos films relacionats amb la seva obra.

Divulgació mediàtica
Es preveu l’impuls d’una campanya de divulgació de la paraula de tots dos autors, a través de píndoles literàries, recollint fragments de
l’obra poètica i en prosa dels dos autors a través de diversos canals i mitjans. Es fomentarà així mateix l’adhesió dels mitjans de
comunicació, illencs i d’altres territoris, a la iniciativa de divulgar aquests textos.

Altres propostes
L’objectiu primordial d’aquest any de doble commemoració és fer més visible i accessible l’obra dels dos autors a la societat actual,
propiciant que puguin donar-se a conèixer o retrobar-se amb el públic lector. Per tal de fer-ho possible, la Fundació Mallorca Literària
treballa també en altres propostes, a més de les ja detallades, com són:
- creació i realització de propostes didàctiques adaptades a alumnat d’educació secundària
- foment del diàleg de les obres de Huguet/ Riera amb altres llenguatges artístics, tals com les arts escèniques o musicals
- foment de la reedició d’obres dels autors, a fi de fer-los accessibles per part del públic lector

Adhesions i multiplicació d’iniciatives
Aquesta doble commemoració, instaurada a iniciativa de la Fundació Mallorca Literària, en reconeixement a l’aportació essencial de tots
dos autors a la nostra literatura i cultura, requereix de la implicació dels diferents agents culturals de la nostra illa i dels territoris de parla
catalana a fi de garantir la plena divulgació de tots dos autors. És per aquest motiu que la Fundació ha iniciat ja diàleg i coordinació amb
altres agents destacats, com són: els ajuntaments de Campos i Manacor, la Universitat de les Illes Balears, la Institució de les Lletres
Catalanes, l’Obra Cultural Balear i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, entre d’altres. A partir del moment de l’anunci d’aquestes
commemoracions, obrirà converses amb altres entitats, per tal de convidar-les a adherir-s-hi i sumar iniciatives a la programació inicial.

