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PRESENTACIÓ
Algú va escriure, ja fa molts anys, que Maria Antònia Salvà era una dona «sense
biografia»... Ja sabem que això, descodificat literalment, és una bajanada (qualsevol persona
que ha viscut té una biografia), però també ho és, una beneitura, si es diu, com és el cas,
en llenguatge figurat. Ara bé, aquesta gracieta sobre la hipotètica vida grisa, insubstancial
i anodina de Maria Antònia Salvà és una de les múltiples bestieses que, durant molts anys,
ajudaven a construir una imatge de la poeta com una persona intuïtiva, d’una sensibilitat
enyorosa i inconcreta, posseïdora, com per art d’una ciència infusa o per una màgica
casualitat natural, del «do de la poesia».
Algun altre «savi» nostrat, d’aquells que quan assenyalen la lluna miren la punta del seu
dit, va elogiar la, segons ell, inspiració elemental i espontània, quasi inconscient de la poeta,
tot dient que no era més que «una cadernereta del pla». Aquesta oradura tan estúpida
creà escola. Josep M. Llompart (1964), de qui prenc aquestes referències, deia que tal
qualificatiu, a banda de ser «una ridiculesa», feia «poc favor» a l’autora d’«El pi ver». Pens
que Llompart era generós amb aquell «savi» de pa amb fonteta.
Han passat els anys, les perspectives han canviat, els estudis s’han aprofundit i, ja des
de fa uns anys, les visions que hom té de la vida i de l’obra, la poètica potser en primer
terme, de Maria Antònia Salvà són molt diferents, més objectives i més assenyades.
I és precisament en les coordenades d’aquesta nova ponderació actual i molt
més raonable i documentada de la figura de la poeta de la Marina de Llucmajor que cal
situar la pregonera de 2019.
De nissaga llucmajorera, Margalida Tomàs Vidal és la neta de Jaume Tomàs Socias de Son
Perdiuet i de Margalida Verdera Garau Bovera, i del glosador, autor, entre d’altres obres, de
«Ses peripecis d’un perdiuer», Andreu Vidal Cardell Pedregar i d’Àngela Oliver Cardell Perdiu,
i filla de Pedro Tomàs Verdera i de Coloma Vidal Oliver.
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Va néixer Margalida a Palma, on s’havien traslladat els pares després de residir molts
anys a Llucmajor, l’any 1950. Va cursar l’educació primària i el batxillerat elemental
(«i tan elemental!», diu ella mateixa) amb les monges de Sant Rafel de Ciutat. Quant
al batxillerat superior i el curs preuniversitari, els feu a l’institut Joan Alcover, i comenta:
«i allà, Aina Moll i el seu món i fins aquí hem arribat». Estudis universitaris primer a la
capital balear i, des de segon curs, a Barcelona, casada amb Pere Gabriel. A la Universitat
de Barcelona es llicencià en llengua i literatura catalanes, en la primera promoció d’aquests
estudis que hi hagué al país. Professionalment, ha estat catedràtica d’aquesta matèria i es
jubilà com a docent de l’Institut Narcís Monturiol, de Barcelona.
He dit que Margalida Tomàs se situava en les coordenades de la valoració actual
de Maria Antònia Salvà. Això podria no significar gran cosa si la nostra pregonera
no hagués estat una de les protagonistes del canvi de paradigma en l’estudi i comprensió
de Maria Antònia. Ja l’any 1990, a Llucmajor, prenia posició Tomàs:
«Si com va dir l’any passat aquí mateix Jaume Vidal Alcover en la seva anàlisi de la poesia
de Maria Antònia Salvà, aquesta “ha estat tractada més afectuosament que no efectivament,
amb més amor que no eficiència”, encara molt més poc efectivament s’ha tractat aquest
altre vessant de la seva producció intel·lectual.»
Margalida Tomàs, que confessava que Salvà era «unida en la meva memòria infantil
indissolublement a Llucmajor», titulà la seva conferència del dia 26 de gener de 1990 «La
trajectòria intel·lectual de Maria Antònia Salvà». Tot un símptoma.
I n’era, de simptomàtica, l’aportació de la ja aleshores prestigiosa professora
i investigadora quasi llucmajorera (o més llucmajorera que molts), perquè Margalida Tomàs
se situava en la línia que s’havia encetat a principis dels anys vuitanta del segle passat
‒Lluïsa Julià dixit‒ amb la publicació de l’antologia Al cel sia! Poeta MAS (Pròleg de Xesca
Ensenyat i tria de Miquel Àngel Botella. Edhasa, 1981), i a Llucmajor amb l’edició del llibre
Maria Antònia Salvà, vint-i-cinc anys després, llibre que conté el comentari «Maria Antònia
Salvà o l’art de dissimular la saviesa», de Maria Aurèlia Capmany. Eren uns plantejaments
que encetaren un camí irreversible. Per raons òbvies de context, no citaré cap dels molts
títols ni autores i autors que transitaren i transiten per les vies de mostrar Salvà com una
persona i una personalitat complexa i rica i una escriptora polifacètica, profunda, culta
i brillant. Són nombrosos i indiscutits.
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És el cas que la professora Tomàs no és, ni era l’any 1990, una persona més que
s’adheria, per moda o per postura «ambiental» acomodatícia, a un corrent valoratiu novell
de la significació de l’obra de la poeta. Margalida Tomàs és una experta molt qualificada
en temes rellevants de literatura catalana. En donen fe els seus treballs sobre aspectes
i figures de la Renaixença. La literatura catalana del segle xix és el nucli central de la seva
labor investigadora i, en aquest sentit, ha dedicat una atenció especial a escriptores i a
escriptors mallorquins com poden ser Miquel Costa i Llobera, Jeroni Rosselló, Guillem
Forteza o Victòria Peña, encara que els focus principals de la seva atenció han estat Marià
Aguiló, Ramon Picó i Campamar (als quals ha dedicat llibres ben interessants) i Maria
Antònia Salvà.
Margalida Tomàs ha publicat, a més dels llibres, un grapat ingent d’articles en capítols
de llibres col·lectius, revistes especialitzades i de divulgació; ha escrit pròlegs a distintes
obres literàries, i ha elaborat ressenyes per a revistes tan prestigioses com Llengua &
Literatura o Estudis Romànics. Ha realitzat moltes altres aportacions als estudis de la
filologia i de la cultura catalanes com poden ser la seva tasca en la coordinació, durant
deu anys (1975-1985) de la revista Randa, o els treballs de redactora de la Gran Enciclopèdia
Catalana (1972-1976); del Diccionari de literatura catalana, Edicions 62 (1979); del Diccionari
de la literatura catalana, Enciclopèdia Catalana (2008), i del Diccionari Biogràfic de l’Acadèmia
de Bones Lletres (2012).
És membre de la Societat Verdaguer i acadèmica de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, i ha dut a terme activitats diverses com l’ordenació i inventari del Fons Marià
Aguiló de la Biblioteca de Catalunya o el comissariat de l’exposició Marià Aguiló (18251897) a la Biblioteca de Catalunya (octubre de 1997) i a la Societat Arqueològica Lul·liana
(novembre de 1997), entre moltes d’altres.
Comentava que Margalida Tomàs, en aproximar-se a l’obra de Salvà, no ho feia d’una
manera anecdòtica o superficial. No podia ser així de cap manera perquè la professora
Tomàs és una investigadora molt inquisitiva, rigorosa i perspicaç. Ho ha demostrat
àmpliament amb els seus treballs. En el cas de la poeta de sa Llapassa ha seguit el mètode
que li és característic: ha llegit tots els papers publicats i inèdits relacionats amb Maria
Antònia Salvà, els ha analitzat, n’ha ponderat els caires i la projecció, ha establert relacions,
ha meditat profundament i de tot això n’ha extret conclusions personals.
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Els treballs de Margalida Tomàs sobre Maria Antònia s’insereixen en la, diguem-ne,
coetània valoració de l’obra mariantoniana, però ho fan amb veu pròpia, des d’una
perspectiva no apriorística, sinó des de la realitat, complexa i embullada, de la documentació
passada pels sedassos més estrictes i objectius... La nostra pregonera envesteix
i tracta Maria Antònia Salvà des del rigor intel·lectual i el respecte, des del coneixement
i l’admiració, des dels fets i les obres i no des del panegíric insuls i interessat. L’obra
de Tomàs relacionada amb la traductora de Mistral és un conjunt d’arguments i de
constatacions que contribueixen enormement a desfer els dos estereotips a què jo al·ludia
al començament: la dona sense biografia i la poeta per atzar i gràcia divina.
Amb treballs com La trajectòria intel·lectual de Maria Antònia Salvà, (Llucmajor, 1991)
o «Les bases culturals de Maria Antònia Salvà» (Escriure sense context. Jornades d’estudi
de Maria Antònia Salvà (Palma-Llucmajor, 2-5 d’abril de 2008, Barcelona, 2009), Margalida
Tomàs ha demostrat, amb proves irrefutables, com els estereotips esmentats sobre la poeta
eren una fal·làcia i, amb d’altres treballs, ha reblat el clau (com no citar, per apuntar-ne
alguns: «Poesies, 1910» (Lectures de Maria Antònia Salvà, Barcelona, 1996, o alguns dels seus
articles publicats a la revista Llucmajor de Pinte en Ample).
En el pregó d’avui, «Maria Antònia Salvà (1869-1958). Poesia i vida», subtitulat
«Viure per escriure. Escriure per viure», ens enfrontarà (i són paraules de la pregonera)
amb «la personalitat múltiple i diversa, sovint contradictòria, amb facetes secretes
i altres de públiques, no sempre coincidents» de Maria Antònia i, de manera sistemàtica
però entenedora, ens ajudarà a comprendre millor, sense l’artificiositat dels discursos
interessadament esbiaixats, els diversos estrats que configuraren la personalitat prismàtica
en les seves facetes i, com a mínim dual en les seves actuacions, de la poeta llucmajorera
de residència i de cor, d’aquella escriptora tan coneguda i tan desconeguda que va ser «la
senyora de sa Llapassa».
Amigues i amics, bones Fires del 2019, és el torn de la senyora pregonera!
Miquel Sbert Garau
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MARIA ANTÒNIA SALVÀ
(1869-1958)
POESIA I VIDA
Senyor Alcalde, Senyores i Senyors Regidors, senyores i senyors.1
En primer lloc, per molts anys a tots els Rafels i Rafeles, Gabrieles i Gabriels i Miquels
i Miqueles. Com deia ella mateixa, la vida de Maria Antònia Salvà està marcada per tot
un seguit de Miquels que l’acompanyen i la protegeixen: Miquel Costa, Miquel Ferrà,
Miquel d’Esplugues i Miquel Sureda Blanes, el metge que li tornà la salut després de molts
anys de patiment. I jo, com heu vist, també tenc un Miquel al meu costat, company
i amic, a qui agraesc de tot cor haver-se volgut encarregar de la meva presentació. I,
no cal dir-ho, el meu agraïment també a les dues regidories de Cultura, l’anterior i l’actual,
per convidar-me a llegir el pregó de fires d’enguany. Un honor, però també tot un repte.

1
El text que ara presentam, acabat a inicis de juliol del 2020, és una ampliació considerable del que vaig
llegir com a pregó de fires el 28 de setembre del 2019. El fet que les circumstàncies sanitàries tan excepcionals
que ha viscut el país ‒i el món sencer‒ hagin fet suspendre una bona part dels projectes programats en l’Any
Salvà pel Consell Insular de Mallorca crec que justifica amb escreix que l’inicial pregó hagi crescut i s’hagi
aprofundit per així poder acostar un poc més al públic llucmajorer la figura de l’autora. L’ampliació de continguts,
les imprescindibles notes i referències bibliogràfiques m’han obligat a perdre el to més proper que vaig fer servir
en la seva lectura aquella nit del 2019. Tanmateix, he respectat el caràcter oral de l’encapçalament i del final
del pregó, com a recordatori de l’origen del present treball. I una vegada més, després de tots aquests mesos
tan conflictius, he de repetir el meu agraïment al poble de Llucmajor per haver-me encarregat el pregó, perquè
gràcies a això m’he acostat de nou a la vida i a l’obra de Maria Antònia Salvà.
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Em permetreu que per introduir-nos en el tema del pregó, Maria Antònia Salvà. Poesia
i vida, comenci recordant la meva primera aproximació a l’autora, en un ja llunyà 1990,
convidada també per l’Ajuntament de Llucmajor;2 i si m’interessa fer-ho, és per constatar
que aleshores el panorama d’estudis sobre la poeta era molt diferent del que tenim ara.
Hi havia, sí, escrits importants sobre la seva obra,3 però el personatge i una bona part de la
seva tasca intel·lectual ens eren desconeguts. De llavors ençà, les coses han canviat molt:
tenim, en primer lloc, el seu magnífic fons documental custodiat a la Biblioteca Alemany,
una deu inexhaurible d’informació; d’ell han sortit estudis aprofundits que ens allunyen
el personatge de tants de tòpics que l’acompanyaren ja en vida. També s’han publicat
una sèrie d’epistolaris fonamentals. Si els epistolaris, amb la seva immediatesa, sempre
són una peça fonamental en l’estudi de qualsevol escriptora o escriptor, ho són encara
molt més en el cas de Maria Antònia Salvà. Perquè una bona part de la seva vida, una part
essencial, s’expressà, des de ben jove i fins a la mort, a través de les cartes. Mantingué
una relació estretíssima amb uns homes que tingueren un paper definitiu en la seva vida
i en la seva obra. Hi ha els tres Miquels ja esmentats ‒Costa, Ferrà i Esplugues‒; hi ha Josep
Carner; o el seu germà «quasi bessó» Antoni. Tanmateix, hi ha una altra correspondència
molt poc tinguda en compte fins ara, però fonamental per al coneixement de la nostra
autora, la que intercanvià amb unes determinades dones, aquelles a qui podia explicar
i explicava coses que callava a altres. Sobretot, la mantinguda al llarg de la vida amb Antònia
Terrassa, després sor Càndida de les Caputxines de Palma; també, la mantinguda amb la
catalana Pilar Feliu. N’haurem de parlar més, de totes aquestes correspondències, d’homes
i de dones. Perquè els milers de cartes que tenim a l’abast ens mostren aspectes de la nostra
autora que sovint no són coincidents; i aquí arribam a un dels primers punts que voldria
destacar. Maria Antònia Salvà va tenir, i quan més aprofundim en el seu estudi més ens
n’adonam, una personalitat múltiple i diversa, sovint contradictòria, amb facetes secretes
i altres de públiques, no sempre coincidents. Això és una de les causes que bona part
dels seus estudiosos s’hi hagin enganyat, alguns d’ells ofuscats per la mateixa admiració
i veneració que sentien cap al seu objecte d’estudi: si s’hi enganyaven, era perquè només

2
Margalida Tomàs, La trajectòria intel·lectual de Maria Antònia Salvà, Llucmajor 1991. Es tractava d’una
conferència recollida a la col·lecció «Papers de l’Allapassa», que posà en marxa l’aleshores tinent de batle
d’Educació i Cultura Maties Garcias Salvà.
3
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recollien una part petita de Maria Antònia Salvà, mentre l’altra quedava a l’ombra. Aquests
darrers anys, nous estudis han aprofundit en la seva obra des de perspectives diferents,
i noves mirades sobre el personatge ens l’han presentat de manera fins i tot confrontada
a la ja coneguda. Tot plegat, peces d’aquest trencaclosques que encara manca molt
per completar. I, en aquest sentit, estic segura que de les properes jornades d’estudis locals
a ella dedicades sortiran aportacions que ajudaran a bastir un coneixement més complet
de Maria Antònia Salvà com a persona dins un món i moment determinats, com a
intel·lectual i com a poeta.4
També la meva intervenció haurà de ser parcial. Em centraré sobretot en alguns aspectes
de la seva biografia en relació amb la seva creació poètica i passaré per sobre de la seva
tasca de traductora, encara que aquesta sigui inseparable de les altres dues: per una banda
incidí en la seva vida privada perquè li serví de refugi en moments conflictius; per altra,
perquè la traducció a vegades l’allunyà de la pròpia creació; i, encara, perquè les obres
per ella traduïdes són un mirall de pròpies afeccions o, a vegades, d’imposicions alienes.
No presento tampoc una biografia amb voluntat de completa, m’és absolutament
impossible. Podríem arribar a acostar-nos amb més o menys fiabilitat, i encara, a la seva

4
A l’hora de redactar aquest text definitiu, les Jornades ja havien tingut lloc. S’hi presentaren els següents
treballs sobre la poeta: L’homenatge de 1918 a Maria Antònia Salvà. El text i el context, per Jaume Oliver; La dimensió
fitonímica en l’obra de Maria Antònia Salvà, per Joan Veny i Clar; La contribució de la poesia de Maria Antònia Salvà
al Diccionari català-valencià-balear per Cristian Raúl Sánchez Curto; Maria Antònia Salvà i Jacint Verdaguer:
una aproximació, per Margalida Tomàs; Mireia, origen de la bruixa Tavèn. Entre Mistral i Salvà, entre la Provença
i Mallorca, per Pau Tomàs Ramis; Memòria i poesia: la infantesa en la mirada poètica de Maria Antònia Salvà, per Maria
Antònia Perelló; El poema «Jaume III de Mallorca» (1916), de Sebastià Guasp Cerdà, per Maties Garcias Salvà;
Dos poemets publicitaris de M.A. Salvà sobre el licor de palo llucmajorer, per Miquel Sbert Garau; Maria Antònia Salvà,
incitació al viatge, per Jaume Bernat Adrover Artigues; Maria Antònia Salvà davant la Guerra Civil, per Antoni Vidal
Nicolau; ; Una crònica del monument dedicat a Maria Antònia Salvà; del projecte fallit de l’escultor Tomàs Vila (1959)
a l’obra feta de l’arquitecte Josep Ferragut (1965), per Miquel Pou Amengual; Maria Antònia Salvà i els llibres de lectura
escolar, per Francina Capellà Roig; El soundscape de Maria Antònia Salvà. La poesia com a descripció sonora, per Joan
Antoni Ballester Coll. Maria Antònia Salvà: l’Escola Mallorquina a les escoles, per Rosa Garcias Miralles. A més, dues
comunicacions aprofundiren en l’estudi de sa Llapassa: Estudi dels béns etnològics de la possessió de sa Llapassa,
per Joan Clar i Celso Calviño i La toponímia de la possessió de sa Llapassa, per Celso Calviño, Joan Clar i Franc
Jaume Vich.
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biografia externa;5 però és molt més difícil d’establir la seva biografia interna, que entri en el
que ella en deia els «replecs» de la seva ànima; i és aquesta biografia interna la que incidí
sobretot en la seva obra literària. Una biografia íntima en el cas de Maria Antònia Salvà
és una tasca de llarga volada que demana ser tractada amb molta delicadesa. En aquest
sentit, no puc deixar de recordar el seu inicial rebuig a l’estudi de Bartomeu Torres Gost
Una vocación tardía. Don Miguel Costa y Llobera (1944), precisament perquè el biògraf entrava
en la intimitat del poeta a partir del seu dietari espiritual.6 Per altra banda, ella se’ns mostra
sobretot a través de l’epistolari, i per això dic que és tasca de llarga volada. Només amb les
5
És cert que començam a saber coses de la seva biografia, però ens en falten encara moltes. Pens,
en primer lloc, que ens falta conèixer millor tot el que fa relació a la família, més propera i més llunyana. La vida
de Maria Antònia està marcada, diria, per la del seu pare i, encara més, per la dels seus dos germans. Això
implica també entrar a fons en tot el que fa referència al patrimoni familiar, el que hereta son pare, que després
es reparteix entre els dos fills i la filla i que a partir d’un determinat moment comencen a perdre. Cal, també,
trencar amb tota una sèrie de llocs comuns que l’han perseguida i persegueixen encara, un d’ells fer-la viure a sa
Llapassa, en contacte permanent amb la natura i els pagesos, quan al llarg de molts i molts anys el seu lloc d’estada
era molt habitualment Palma; de fet no es va empadronar a Llucmajor fins el 1927: «El meu germà s’és aveïnat
recentment a Llucmajor amb tota la família (abans érem veïns de Ciutat) i sembla més inclinat de cada dia a
fer-hi mort i vida.» (carta a Ferrà de l’1 de maig de 1927) i la vila va ser sobretot el seu lloc de residència. Vegeu,
per a aquest i altres aspectes, Isabel Graña, «La mirada dels/les altres: Maria Antònia Salvà entre la tradició i la
modernitat», Els Marges 89, 2009, p. 13-22.
6
Els epistolaris de l’autora donen sobrades mostres del rebuig al mètode de Torres Gost, encara que també
és cert que, finalment, la «devoció» d’aquest cap a Costa li va fer perdonar l’atreviment. És especialment dura
en els comentaris que intercanvià amb Miquel Ferrà, que també n’estava totalment en contra: «Dius que n’has
estat malalt i a mi m’ha passat igual. Pobre, pobre D. Miquel nostre!» (carta del 26 d’octubre de 1944). Miquel
Gayà Sitjar, Epistolari de Maria Antònia Salvà a Miquel Ferrà, Palma 2006, p. 319. També ho comentà a Miquel
Duran: «El llibret en qüestió [...]de moment em semblà que l’autor s’endinsava una mica massa en l’espiritualitat
respectabilíssima de l’incomparable amic. Però, com n’és d’admirable tot allò! Beneït sia Déu que regalà a Mallorca
una tal exemplaritat de Santedat i de Poesia!» (carta del 27 de setembre de 1944. Francesc Lladó i Rotger,
«Cartes de Maria Antònia Salvà a Miquel Duran (1942-1946)», XII Jornades d’Estudis Locals, Inca, 2011, p. 40).
Especialment interessant és una carta de la germana del poeta, Catalina Costa, del 3 de desembre, que, entre
altres coses, li diu: «No me extraña que te doliera ver publicadas ciertas intimidades, ya que tanto a mí como a mi
hijo Juan, que lo leímos al mismo tiempo en Alcudia, nos causó la misma decepción, pero luego reflexionamos
y lo dimos por pasable ya que Torres, con la grandísima chifladura rayana en delirio que siente por mi inolvidable
hermano, lo hizo para más y mejor patentizar la bondad de aquella alma tan sabia y al mismo tiempo tan candorosa
y humilde. Como tú bien dices en la tuya, la intención es óptima y por lo mismo nada objeté al autor cuando
nos visitó personalment en Alcudia. En fin, yo creo que Dios Nuestro Señor lo ha permitido mandando a mi
hermano muerte repentina para que no pudiera romper este dietario y así hemos podido ver mejor su santidad,

14

-

Maria Antònia Salvà (1869-1958). Poesia i vida

persones que tingueren amb ella un lligam més estret, personal o literari, passen de quatre
mil les cartes conservades, sense comptar-ne centenars més amb altres corresponsals,
algunes d’un gran interès.
Pel que fa a la seva obra poètica, ens trobam també davant una selva per on és encara
molt difícil transitar. Els documents que contenen poemes seus conservats al fons de la
Biblioteca Alemany passen de mil cinc-cents, sense comptar els de les traduccions, i no
hi són, ni de bon tros, tots. Fins ara, en parlar de la poesia de Maria Antònia Salvà s’ha
tingut només en compte la que va arribar a ser recollida en volum, però és evident que amb
això no n’hi ha prou. Per exemple, algú s’hauria d’atrevir a submergir-se en el gran volum
de versos d’encàrrec, bàsicament religiosos, que va arribar a fer al llarg de la seva vida,
alguns dels quals, himnes musicats o goigs, varen gaudir, o gaudeixen encara, d’una gran
popularitat. És molt possible que una bona part d’aquestes obres tingui un interès relatiu,
però també és ben cert que la capacitat poètica de la nostra autora era tan gran, que de
composicions de circumstàncies podia fer-ne poemes exquisits. Per altra banda, fins i tot
els poemes més coneguts, els que foren recollits en volum, demanen encara molta feina;
per exemple, datar-los amb seguretat i establir-ne l’evolució. Perquè, podem parlar de la
poesia de Maria Antònia Salvà com un bloc, com si hagués estat sempre igual? Més de
setanta anys de creació poden compartir les mateixes característiques? Com hi influïren
les seves múltiples lectures, la seva compenetració amb Mistral, amb Pascoli, amb Jammes,
amb els autors que va traduir? Com s’hi manifestà la influència de Josep Carner i la
de Miquel Ferrà? Per no parlar dels dos primers autors de qui se sentia deutora, Jacint
Verdaguer7 i Miquel Costa i Llobera. Com veiem, molts d’interrogants que queden oberts.
He dividit aquesta aproximació a Maria Antònia Salvà en etapes que recullen decennis de la
seva vida. La fórmula és un homenatge a un escrit seu que titulà Els decennis de la meva vida,
que ja vaig donar a conèixer fa anys a Llucmajor de Pinte en Ample8 i que us recomano que llegiu.
pues yo le creía muy bueno, pero no tan santo como ahora desde que he leído el opúsculo de Mn. Torres.» Fons
Maria Antònia Salvà, Biblioteca Alemany, E-MAS-C-9 (carp. 49/50-86).

7
Vaig tractar el tema a la comunicació presentada a les III Jornades d’Estudi (Maria Antònia Salvà i Jacint
Verdaguer: una aproximació), en curs de publicació. Per a una visió general de la relació amb Costa, Margalida
Tomàs, «Miquel Costa i Llobera i Maria Antònia Salvà: amistat i literatura», Cala.Murta 29, 2008, p. 8-11.
8

Margalida Tomàs, «Maria Antònia Salvà: una vida en perspectiva», Llucmajor de Pinte en Ample (gener

2009).
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Escrit quan ja era molt vella, és un document d’un gran interès, un molt bon complement
d’aquelles memòries fragmentàries que titulà Entre el record i l’enyorança, al qual hem d’acudir
una i altra vegada tota la gent que ens interessem per l’autora.

1889-1899. PEL CEL DE L’ÀNIMA PLOU I FA
SOL («SOL I PLUJA», MAIG 1896)
En entrar als vint anys,9 Maria Antònia Salvà era una jove culta que vivia envoltada
d’intel·lectuals, molts d’ells eclesiàstics i tots clarament conservadors; era una llegidora
voraç, de Verdaguer en primer lloc i dels autors renaixentistes mallorquins,10 però també
dels castellans, sobretot de Fernán Caballero; i, encara més, d’una munió d’obres religioses
de tot tipus, devocionaris, vides de sants o novel·les com Fabiola del cardenal Wiseman
o Las ruinas de mi convento. Filla de Maria i terciària de l’orde de Sant Francesc, la seva
vida espiritual estava dirigida per un membre de la família, Francesc Salvà i Salvà, pare
felipó, el qual dirigia també la de la seva amiga íntima i confident, la llucmajorera Antònia
Terrassa, així com la de la seva futura cunyada, Margalida Cerdà, les tres, antigues alumnes
del col·legi de la Puresa, dirigit per la mare Alberta Giménez. Estimada i consentida, però
també quasi ofegada per una estimació paterna que no consentia cap mínima separació,11
9
Per a l’època de formació de l’autora, Jaume Oliver i Jaume, Els entorns de formació de Maria Antònia
Salvà, Papers de l’Allapassa 12, Llucmajor 2007; Margalida Tomàs, «Les bases culturals de Maria Antònia Salvà»,
a Escriure sense context. Jornades d’estudi de Maria Antònia Salvà (Palma-Llucmajor, 2-5 d’abril de 2008), Barcelona,
2009, p. 11-46.
10
Maria Antònia Salvà, especialment els capítols «Influència den Costa» i «Verdaguer» a Entre el record
i l’enyorança, Mallorca 1955, p. 13-39.
11
El 4 d’abril de 1892 confessava a Antònia Terrassa que mai havia estat més d’un dia separada de la
família i el 5 de juny del mateix any n’especificava el perquè: «En mi familia, casi llega a rayar en mania el no
poder consentir en que me aleje de ellos de lo cual podria citarte algunos ejemplos.». És significatiu, en aquest
sentit, que a l’esmentat document dels Decennis de la meva vida, hi faci constar, en la dècada dels noranta, la següent
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la vida de la jove Maria Antònia Salvà es va veure sotragada per una incipient sordesa
que començà a manifestar-se a inicis del noranta i que cap dels remeis que provà (com
una estada als Banys de Sant Joan de Campos)12 aconseguí disminuir. Va ser aquest un fet
determinant en l’aparició de la primera gran crisi de la nostra autora, ben manifesta a partir
de 1890. Perquè la jove Maria Antònia, lectora de La mujer de Severo Catalina, un best
seller que establia el model de dona com a àngel de la llar, és a dir, destinada al matrimoni
i a la maternitat, tenia aleshores seriosos dubtes sobre el seu futur de dona casada:
hi havia la malaltia, ben cert, però hi havia també la seva poca afició a aquest model
de dona proposat. Se li plantejava llavors una dicotomia de difícil solució, perquè si no
hi havia matrimoni, restava només l’opció de quedar-se fadrina, perquè el rebuig a fer-se
monja, ella tan i tan pietosa, va ser constant al llarg de la seva vida.13 Però és que l’opció
de la solteria la removia per dintre, en part per orgull, en part pel què podia dir la gent,
i aquest sí i no constant es traduïa en una depressió amb tots els ets i uts. En aquest sentit,
la correspondència amb Antònia Terrassa n’és una prova irrefutable.14 El 1893, aquesta,
que sí que tenia una vocació indestructible, aconseguí després de superar molts obstacles
entrar al convent de monges caputxines de Palma amb el nom de sor Càndida. La nostra
autora i la seva amiga no es van veure mai més; tampoc tenien el consol de parlar a través
entrada, prova de la seva excepcionalitat: «Na Terrassa i alguns dies amb ella, a Binissalem.» La correspondència
Salvà/Terrassa es troba a la Biblioteca Alemany, E-MAS-C-22/23 (carp. 126/128-323).

12

Joan Veny, Maria Antònia Salvà als Banys de la Font Santa, Campos 2018.

13
Un rebuig que fins i tot poetitzà: «Amb les monges», composició inclosa a El retorn, comença
dient: «Tenia una cosina d’hàbit de Caritat / i a veure-la em portaven a la més tendra edat. / Sempre, al “Vols
ser mongeta?”, un no fou ma contesta; [...]»
14
Les referències a aquest estat d’ànim tempestuós en els primers anys de la dècada dels noranta
són constants. Com a mostra, vegem-ne una, del 7 de gener de 1892: «me ha parecido que me humillaban
con semejante pensamiento [...], además de esto, uno de los rasgos de mi carácter es la reserva, y me amosca
que ciertas personas sin más ni menos pretendan adivinar mis pensamientos, o mejor dicho, que me facin es contes
como decimos en mallorquín. A esto se añade que no siempre habré pensado de la misma manera pues ha habido
tiempo en que he amado con pasión y aunque sin decirlo, creo que harto habrían podido conocerlo algunas
personas que me tenían tratada. Y aunque como sabes en estos tiempos últimos me haya parecido no tenia aptitud
por ninguno de los estados ya dichos, no se lo he dicho a nadie más que a mi director y a ti.»
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de la reixa a causa de la sordesa de Maria Antònia. Els quedava la correspondència, que es
mantingué sempre, fins a la mort d’Antònia Terrassa el 18 de maig de 1952.
Maria Antònia Salvà aleshores ja escrivia, escrivia versos i sobretot versos en català.
Els més antics que coneixem són de quan tenia disset anys, és a dir, del 1886. No era
una afició secreta, perquè des de molt aviat ja li n’encarregaven ‒«¡Como si yo tuviera
los bolsillos repletos de ellos y no me costara ningún trabajo el sacarlos!», es queixava
a la seva amiga Antònia el 1892. Eren sobretot poemes religiosos i de temàtica familiar,
entre ells a la mort de la mare («O mare, que volares a la glòria», 1887; «A la mort de ma
bona mare», febrer 1889; o el més conegut, «Orfenesa», de 189115), però no exclusivament.
Interessant és el poema «Un brot de ginesta», escrit arran de la seva primera anada
a Montserrat, d’influència verdagueriana i que publicà precisament a la revista dirigida
per aquest, La Creu del Montseny, el 19 de març de 1900; i també «Lo cocó del moro»,
del setembre de 1891, que apunta un camí que explorarà més endavant.16 Tanmateix,
a mesura que avança la dècada dels noranta, aquests temes anaven donant pas a molts
poemes centrats en l’anàlisi de la pròpia subjectivitat, sovint retratada a través d’elements
de la natura, amb una presència cada vegada més forta de les flors («La sempreviva»,
novembre 1892; «Primavera», 1895; «Flor doble», 1898; «Sembrant un claveller», gener
de 1898; «Roses blanques», 1899; «D’un claveller i d’una amor», 1899)17. Les flors ‒físiques,
poètiques i dibuixades‒ eren també una constant en una altra correspondència important
de la nostra autora, la mantinguda amb les germanes Josefa i Mercè Peña, iniciada el 1895.18
A través de les seves cartes ‒una magnífica font d’informació per entendre un determinat
món femení culte mallorquí‒ albirem una Maria Antònia Salvà que s’abocava al món
15 Aquest fou el primer poema publicat a la premsa, aparegué a La Tradició Catalana de Barcelona el 15
de juliol de 1893. Margalida Tomàs, «“Orfanesa” de Maria Antònia Salvà», Llucmajor de Pinte en Ample, 100,
Llucmajor 1990, p. 97-102.
16
Llucmajor de Pinte en Ample 3, 1992. Reproduït a Bartomeu Font Obrador, Historia de Llucmajor, v. VIII,
Mallorca, 1990, p. 371-372.
17
Una anàlisi de la utilització simbòlica del tema de les flors en Salvà, a Lluïsa Julià, «Temes i actituds
en la primera poesia de Maria Antònia Salvà», Escriure sense context, cit., p. 47-67.
18

18

Biblioteca Alemany, E-MAS-C-23 (carp. 129-131-239).
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llucmajorer, amb estades més llargues a la vila o a sa Llapassa. Eren unes estades durant
les quals escrivia cada vegada més poemes i més personals,19 sense deixar, però, d’estar
en contacte amb el món dels glosadors, amb qui se sentia a gust i amb qui disputava
poèticament; per exemple, el desembre de 1896, les amigues li deien que «tu señor padre
me dijo que te divertías con los glosadors los días o las noches de las matanzas».
Paral·lelament, hi havia el món intel·lectual mallorquí que l’envoltava. Francesc Salvà
presidia des del 1894 la Societat Arqueològica Lul·liana; Miquel Costa i Llobera, ja sacerdot
i retornat de Roma, intensificava les antigues relacions amb la família Salvà: aquesta feia
llargues estades a Pollença, com una de deu dies l’estiu de 1897, i Costa visitava la llar dels
Salvà, fos a ciutat o fos a Llucmajor, unes estades que aprofitava per llegir-los els nous
poemes que estava escrivint per al seu recull De l’agre de la terra, aparegut el 1897 i que
dedicà personalment a la nostra autora. Costa s’interessava també per la creació poètica
de Maria Antònia, que aleshores començava a sortir del clos íntim amb la seva participació
al certamen marià de Lleida a partir de 1896 i amb la publicació de poemes a la premsa,
quasi sempre de la mà d’eclesiàstics, sobretot del mateix Costa i Llobera: La Tradició
Catalana i La Creu del Montseny de Barcelona; Mallorca i els almanacs d’El Áncora i d’El
Felanigense, a l’illa. El 1899, Costa va enviar als Jocs Florals de Barcelona el seu poema
«Cors units», un cant a l’amistat femenina. També hi envià «Vida pagesa», d’Emília Sureda.
Va ser el moment de la coneixença de les dues escriptores, encara que no van estrènyer
els vincles d’amistat fins al 1902. Tanmateix, aquest final de dècada deparà canvis molt
importants en la vida familiar de Maria Antònia Salvà. Amb poc temps de diferència
els seus dos germans contragueren matrimoni: primer Antoni, amb Isabel Font, els quals
s’establiren a Palma; el 1898, ho feu l’hereu, Francesc, amb l’antiga condeixebla Margalida
Cerdà, i passaren a viure a la llar familiar. Només un any després, l’agost de 1899 morí
el pare. La nostra escriptora, que tenia trenta anys, passà a dependre del nou cap de família.
D’aquesta primera època de Maria Antònia Salvà tenim datats amb seguretat setantatres poemes. Una part no gaire gran són obres religioses entorn d’actes públics (romeries
19
Així, per exemple, durant les vacances de Pasqua de 1896, Josefa Peña li deia que «no dudo que de
los torrentes de inspiración que recojas en el campo nacerán composiciones como tu sola sabes hacerlas, con las
cuales nos proporciones un agradable rato a tu regreso» (carta del 3 d’abril de 1896).
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a Gràcia, himnes a la Verge Maria, als lluïsons de Llucmajor) o lligades a esdeveniments
familiars; algunes peces, en castellà, dedicades a l’amiga de Gijón Consuelo Jovellanos.20
Però, com he dit, a mesura que avançava la dècada, la temàtica lírica, amb el jo com a centre
del poema, anava ocupant la majoria de composicions. Hi ha l’orfenesa de mare, ja esmentat,
i els poemes a la mort del pare («Desolació», 1899; «Despertant (Després de la mort de mon
pare)», 1900), ben cert, però hi ha sobretot aquells en què exposa el seu estat d’ànim,
la depressió en què es troba ofegada, i de manera ben explícita. Convé indicar que, aleshores,
Salvà no tenia cap problema a donar a la premsa aquest tipus de composició, per més
que molt més tard, quan ja s’havia elaborat tot un altre estil, ho negués taxativament: «Mon
cor, mon pobre cor, trobava jo que estava bé al seu racó, sense donar-se en espectacle...».21
Per exemple, són ben representatius els poemes «Sol i pluja»,22 del 1896, o dos de 1898
que aparegueren a les pàgines del setmanari Mallorca:23 «Sequedat» («No és que visca en la
batalla,/ però de pau no en sé res;/ que entre dobles de mortalla/ mon enteniment tinc
20 Maria Antònia Salvà l’havia coneguda el 1895 en un viatge a Lourdes. Consuelo Jovellanos, natural
de Gijón, de posició molt acomodada, amb un germà poeta, Carlos, era descendent de Gaspar de Jovellanos,
personatge molt apreciat en l’àmbit de la família Salvà; tenia a Astúries una casa d’estiueig que batejà amb el
nom de Bellver, en record del seu il·lustre avantpassat i de la seva relació amb Mallorca. Per altra banda, quan
Miquel Ferrà residí a Gijón per motius professionals, establí relació amb ella i amb la seva família, de la qual hi ha
referències a l’epistolari d’aquest amb Salvà i al de Consuelo amb Maria Antònia. Al fons de la Biblioteca Alemany
(E-MAS-C-19, carpetes 116/117) es conserven les cartes escrites per Consuelo a Maria Antònia, que van del 5
de novembre de 1895 al 1932.
21
Josep Massot i Muntaner, «Les tres millors poesies de Maria Antònia Salvà», Llengua, literatura
i societat a la Mallorca contemporània, Barcelona 1993, p. 110-111.
22
Unes de les primeres lectores de les composicions d’aquell moment de Salvà eren les germanes Peña.
Les seves cartes ens en donen informació interessant, i mostren també com Josefa i Mercè, també poetes,
però amb una autoreconeguda menor volada, trobaven en els poemes de l’amiga l’exacta plasmació dels seus
sentiments. Un exemple entre molts altres: «Según dices en tu última carta, no estabas para filosofar aquel
día sobre la fragilidad de las alegrías terrenas; pues bien, hoy me viene muy bien releer tu carta y aunque toda
la tarde he estado muy contenta a causa de la feliz noticia, no me pasa ahora lo mismo, sin saber el motivo.
Me puedo apropiar tu bella poesía, “Pluges i Sol”» (carta del 5 d’octubre de 1896).
23
Molts dels poemes esmentats en aquest article foren publicats en més d’una ocasió a la premsa
de Mallorca o de Catalunya; donat, però, el caràcter divulgatiu d’aquest text, deixo de donar-ne les referències
completes, i només faig constar aquelles dates o dades que poden ajudar a entendre l’evolució ‒privada o pública‒
de la poesia de la nostra autora.
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pres») o «Plors» («Durà l’aigua del plor desitjada/ la trista boirada/ que endola ton cel,/
pobre cor, pobra planta marcida,/ que sents com la vida/ defuig de ta rel?». Com ja he dit
abans, l’element natural, sempre tractat líricament, apareix molt sovint en aquest tipus
de poema més intimista («Sembrant un claveller», «Primavera», «La sempreviva», «Flor
doble», «Roses blanques»).
D’aquesta setantena de poemes, només cinc arribaren al volum Poesies de 1910; i només
un arribà a l’antologia seleccionada per Carner al final de la vida de la nostra autora, «Roses
blanques». Comparar la primera versió d’aquest poema, del 1898, amb la que ja apareix
a Espigues en flor el 1926 és una mostra clara del procés de depuració a què sotmetia la seva
obra Salvà;24 i una prova de com s’anava construint un model poètic que l’allunyava dels
motlles romàntics més estereotipats.

1900-1909. CAMINA CAMINARÀS... SOM AL
COR DE LA PLANURA («DEL PLA», 1903)
A l’inici del nou segle, la nostra autora continuava arrossegant el seu ja crònic desànim,
que va acabar transformant-se, en paraules seves, en una època de «grans borrasques
interiors». Va ser, realment, una dècada molt convulsa emocionalment, amb uns
lligams d’amistat que l’omplien però que també trasbalsaven el seu equilibri interior.
Que pràcticament totes aquestes amistats tinguessin relació amb la literatura no és
un fet menor, perquè ja llavors la literatura era per a Maria Antònia Salvà, cada vegada
més, l’àncora de salvació del naufragi vital que l’amenaçava contínuament. Vegem-ho
mínimament.
24

Lluïsa Julià, «Temes i actituds en la primera poesia de Maria Antònia Salvà», citat, especialment

p. 62-63.
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En aquests primers anys del nou segle, el seu grau d’intimitat amb Antònia Terrassa,
ara ja sor Càndida, va perdre intensitat, encara que la recuperaria un poc més endavant.
Tanmateix, el diàleg entre dones era insubstituïble per a la nostra autora i aquest
és un fet que hem de tenir ben present. Perquè en les seves relacions amb escriptors,
per importants que fossin algunes d’elles, s’hi interposava tota una barrera de convencions,
la qual podia caure quan el diàleg era exclusivament femení. Però aquest diàleg havia de tenir
un determinat nivell intel·lectual, perquè Salvà necessitava sobretot parlar de literatura,
i cada vegada amb més profunditat. En aquest sentit, és interessant el desenvolupament
de l’epistolari amb les germanes Peña. Aquestes llegien, escrivien, eren les més fervents
admiradores de Miquel Costa i Llobera i cada vegada més de Salvà, a la qual animaven
a participar en tota mena de certàmens literaris. Tanmateix, la seva dedicació a la literatura
era molt diferent de la de l’amiga, només com a «aficionades»: amb una situació econòmica
menys benestant, encarregades del pèndol de la casa del seu pare, la lectura i l’escriptura
només podien ser per a elles un entreteniment que havia de passar a un segon pla depenent
de les necessitats familiars. A mesura que passaven els primers anys del nou segle hom té
la impressió que el distanciament entre les germanes i Salvà s’anava fent més gran, que el
grau d’intimitat entre elles anava disminuint. I, en tot cas, la seva relació sofrí una real
sotragada a partir de 1905, a causa d’un detonant extern, el jove Josep Carner. En parlarem
ara mateix.
Emília Sureda, amb qui Salvà enfortí la seva relació a partir de 1902, era la candidata
ideal per omplir aquesta amistat intel·lectual femenina. Tanmateix, la seva relació durà
molt poc, perquè aquella morí sobtadament el novembre de 1904, quan tot just Maria
Antònia Salvà començava a obrir-se a la confidència. Sureda era dona de món, brillant,
sempre envoltada de gent destacada, inquieta i viatgera; Salvà cada vegada es tancava
més al seu redol llucmajorer: «No en tenc gens ni mica de ganes d’anar a ciutat: de cada
dia me pareix més artificial tot lo de per allà i manco m’hi sé avenir (consti però que si parl
així me referesc únicament a ses regles i costums modernes i de cap manera a ses persones)
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[...] I no et cregues, vida més fada que sa meua en concepte de molts no sé si en trobaríem
fàcilment.» (carta del 4 de novembre de 1904).25
Un any abans de perdre Emília, Salvà havia perdut també el contacte directe amb la
dona amb qui al llarg de més de vint anys havia compartit intimitats i literatura, en aquest
cas un altre tipus de literatura, però també importantíssim per a ella, les gloses. Úrsula
Salvà, serventa fidel de la família Salvà-Ripoll al llarg de més de vint anys i amiga personal
de Maria Antònia, va ser acomiadada per Francesc Salvà i Ripoll al setembre de 1903 i va
haver de deixar sa Llapassa.26
És en aquest moment que va fer la rutilant aparició a Mallorca el noi, Josep Carner,
tot just de vint anys i que acabava de publicar un primer recull poètic (Llibre dels poetes),
un llibre que havia enlluernat mossèn Costa. La correspondència entre Salvà i Carner
s’inicià el febrer de 1903, quan la poeta va començar a col·laborar a la revista Catalunya,
dirigida per ell. Tanmateix, fou a partir del premi aconseguit l’agost de 1903 per «L’estiu»
al certamen de Palma, presidit per Joan Alcover, que Carner descobrí realment el potencial
poètic de Salvà. El 26 d’agost aquest li escrivia dient-li que «per sa elegant concisió,
sos caients gràfics i destres tocs descriptius, ses hàbils evocacions de poesia popular és una
de les joies de l’antologia mallorquina».27 La coneixença personal es produí el juny de 1904,
quan el jove poeta visità la nostra autora a Llucmajor i junts feren una memorable pujada
a Randa i al santuari de Gràcia, que donà com a fruit directe el poema «De passada»,
una magnífica descripció dels voltants de Randa i de la muntanya de la Comuna, tenyides
però d’una enyorança concreta («i el cor enyora l’amic de lluny!») que en genera una altra
de més general, que tanca el poema:
Com m’enamora la rustiquesa
d’aquest paratge tot placidesa,
25 Dèlia Amorós i Pinós, «Lligams personals, vincles de mestratge. Correspondència entre Emília Sureda
i Maria Antònia Salvà», Escriure sense context, Barcelona 2009, p. 197-242.
26

Miquel Sbert, «Úrsula Salvà i Salvà, la glosadora de la Llapassa», Randa 83, 2019, p. 65-86.

27 La correspondència entre Salvà i Carner ha estat recollida a Epistolari entre Josep Carner i Maria Antònia
Salvà (a cura de Lluïsa Julià i Capdevila), Epistolari de Josep Carner***, Barcelona 1997, p. 155-490.

Pregó de Fires 2019 - Margalida Tomàs

-

23

sa gent tan bona, son cel tan blau!
Cantar volia sa dolça pau,
font solitària de poesia;
però, cantant-la, dins mi sentia
com un somriure brufat de plor...
-Boires que passen a frec de cor-28
S’iniciava així una relació literària i sentimental de delicat equilibri, que, d’entrada, serví
per deixar-nos uns poemes deliciosos de les dues bandes, però que es trencà ben aviat
per una sèrie de motius complexos, també d’índole literària i personal. És tot un procés
que a hores d’ara podem conèixer prou bé a través de la correspondència de la nostra
autora amb Carner i amb totes les seves altres amistats mallorquines, però en el qual
no podem aturar-nos perquè entrar-hi sense caure en la simple xafarderia demana
més espai del que no disposam. Direm només que el desencadenant extern d’aquest primer
trencament van ser les «presses» de Carner, el qual ‒amb la complicitat de Pepa Peña
des de Mallorca‒ començà pel seu compte les gestions per a la publicació dels poemes
de Salvà prologats per Joaquim Ruyra, cosa que incomodà molt Maria Antònia, que se
sentia lligada en aquest sentit a Costa i a la qual els germans també impulsaven a publicar
els seus poemes a Mallorca. Tanmateix, aquest fou el motiu extern i visible, que anà lligat,
però, a un altre de més personal: sense cap mena de dubte, tot el seguit de comentaris,
brometes i actuacions sobre la relació de la poeta mallorquina amb el poeta català per part
28 En carta del 28 de novembre de 1905, Pepa Peña escrivia a Salvà: «Acab de llegir sa teua magnífica
poesia De passada. Moltes d’enhorabones. M’ha parescut esser-hi de passada cap a Gràcia aquell capvespre d’estiu
de què en guard tan bons records. Ai!, quan algú llegirà: “i el cor enyora lo que té lluny”, el seu li farà taptap!» És interessant remarcar, a banda de la inevitable brometa, que el vers que reprodueix la carta és diferent
del que apareix a la versió incorporada a Espigues en flor. Efectivament, la versió primera, que és la que aparegué
al volum Poesies de 1910, fa servir «lo que és lluny», substituït després per «l’amic que és lluny», més correcte
gramaticalment, i alhora més precís. Val a dir que l’altre canvi significatiu entre les dues versions el trobam al vers
que tanca el poema: a Poesies diu «Boires que passen, gemecs del cor!», mentre que a Espigues, és més subtil:
«Boires que passen a frec de cor».
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d’un determinat entorn de Salvà, molt especialment de Mateu Obrador i de les germanes
Peña, acabà ofegant-la.29
Des del punt de vista intel·lectual, la primera dècada del segle va ser bàsica per a
la nostra autora pel que tingué d’obertura al món literari, per la seva entrada decidida en el
camp de la traducció i perquè la seva obra poètica va obrir uns nous camins que foren
de llarg recorregut. Premiada als Jocs Florals de Saragossa de 1901 amb «Les herbes
de Sant Joan»,30 els anys següents participà en molts certàmens literaris, de Mallorca i,
sobretot, de Catalunya: el 1903, al de Fires i Festes de Palma («L’estiu», «Un niu d’oronelles»
i «Jocs de nins»); el 1904, un any especialment prolífic, a Moià («Ara i sempre»), Olot
(on no s’endugué cap premi) i Palma («Del pla» i «Primaveral»); el 1905 a Viladrau i a
Inca; el 1906 a Capellades («Filant seda») i el 1907 a Girona. Al mateix temps, els seus
poemes i unes primeres traduccions de Mistral anaven apareixent a la premsa en unes
col·laboracions cada vegada més freqüents. Així, trobam la seva signatura a publicacions
de Mallorca (La Almudaina, Almanac de El Felanigense, Gazeta de Mallorca, i molt especialment
a Sóller i Mitjorn) i Catalunya (La Ilustració Catalana, Montserrat, Catalunya, Art Jove o Empori).
Tanmateix, tota aquesta activitat no bastava per omplir el seu isolament intel·lectual,
més aviat el feia acréixer: «amagada en aquest racó de món», escrivia, necessitava com el
pa el contacte exterior. El 26 de juny de 1906, després de llegir admirada les Horacianes
de Costa, escrivia a aquest: «Amb quin gust he llegit tot lo que em conta dins la seua carta
del seu viatge a Barcelona! Com m’interessa tot! La vida, l’ambient literari i artístic que hi
ha per Catalunya per força l’han de fer atractiva an els meus ulls. Perquè la meua afició
a les lletres és gran i, ademés, no la puc esplaiar casi mai.» Més engrescada encara pels
29
A més de la correspondència amb Carner, ja esmentada, vegeu Lluïsa Julià i Capdevila, «Tast
d’un ric epistolari. Vint cartes entre Maria Antònia Salvà i Mateu Obrador», Randa 39, 1996, p. 29-60. També,
les cartes de Salvà a Miquel Costa i Llobera, conservades a la Biblioteca March de Palma, així com l’epistolari
amb les germanes Peña del fons Salvà de la Biblioteca Alemany, ja esmentat.
30 Amb el premi rebé un diploma de mida considerable que ella, orgullosa, emmarcà i penjà a la seva
habitació de treball, com es pot comprovar en una coneguda fotografia de l’autora a la seva cambra, on es veu el
diploma penjat a sobre de la llibreria. El diploma original es conserva a l’arxiu Salvà de la Biblioteca Alemany.
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esdeveniments culturals de Barcelona de 1906 (el Primer Congrés de la Llengua Catalana,31
el cicle de conferències a l’Ateneu Barcelonès) en què els mallorquins tingueren tant
de paper, deia a Costa el 22 de novembre de 1906: «Únicament qui conegui els graus del meu
entusiasme per totes aquestes coses i sàpia també el meu gran isolament, pot formar-se
una idea de la devoció, de l’agraïment amb què he d’acollir tot lo que ve a mantenir
i fomentar les meues aficions literàries. Això és el conhort. Que hi hagi qui es recordi
de mi, i en plena atmosfera de cultura i activitat intel·lectual, cuidi de fer-me’n arribar
qualque ressò». Precisament llavors entrava en escena un altre dels seus Miquels, Miquel
Ferrà, ben aviat convertit en veritable germà literari, i que el 21 de novembre d’aquest
mateix 1906 li escrivia agraint-li la remesa d’uns poemes, afegint-hi: «M’alegr molt dels
seus entusiasmes per la nostra causa. Ja sabia jo cert que no l’havíem de deixar a Vostè
a mitjan camí. Ho veu lo que jo li deia del llibre den Prat de la Riba?».32
En questa primera dècada del xx Salvà va fer dos viatges fora de l’illa amb Costa
i Llobera com a acompanyant: el 1907 els dos formaren part de la peregrinació espanyola
a Terra Santa, experiència que cadascun d’ells recreà literàriament; Costa amb el poemari
Visions de la Palestina (1908), que tingué un gran èxit de públic i crítica; Salvà, amb un
llibre de proses en forma de dietari, que quedà llargs anys inèdit;33 fou un viatge, a més,
que serví per estrènyer els seus vincles d’amistat (el pas en la seva correspondència
del tractament de vostè al tu n’és prova clara). El 1909 els dos participaren també
en l’expedició mallorquina a l’Exposició Regional de València del juliol de 1909 organitzada
per La Almudaina, ocasió que serví perquè Salvà fes coneixença amb Teodor Llorente, en la
vetllada poètica d’homenatge en la qual ella llegí el poema «Salutació».34
31
Tancada a l’illa, Salvà no pogué participar-hi directament, però sí que se’n feu congressista. El seu carnet
és el núm. 367, expedit el 19 de setembre de 1906. Fons Salvà de la Biblioteca Alemany.
32 A la mateixa carta li enviava un recull de poesia romàntica francesa, «a on trobarà qualque cosa bona,
no tot. Li recoman Chénier, Lamartine, V. Hugo i A, de Vigny».
33 Maria Antònia Salvà, Viatge a Orient. Seguit d’Excursió a Galatzó i alguns poemes (edició a cura de Lluïsa
Julià, Barcelona 1998).
34
Rafael Roca, Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana, València 2007, p. 308-322. Quan,
uns mesos més tard, el novembre, es celebrà la «coronació» de Llorente com a poeta valencià, Maria Antònia
Salvà hi trameté un poema d’homenatge, «Al poeta de València Teodor Llorente (per la seua coronació)». Per a
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Ja en acabar la dècada, després del sotrac que significà la Setmana Tràgica,35 Costa
començà a posar en marxa l’edició de les primeres obres de Salvà. De manera subtil, aquest
deixà en mans de Carner tot el que feia referència a la publicació d’alguns dels poemes
de Lis isclo d’or de Mistral,36 que aparegueren a Barcelona amb pròleg de Ruyra; i ell mateix
s’encarregà a Mallorca de l’edició d’una selecció de l’obra original, Poesies.37 Els dos volums
aparegueren a principis de 1910.
He esmentat abans el nou camí poètic que anava emprenent aquests anys Maria
Antònia Salvà. És el que donarà pas a poemes com «El cant del llaurador» (1900), «Les
herbes de Sant Joan» (1900), «L’estiu» (1903) o «Del pla» (1904). Eren aquests els poemes
que entusiasmaven un jove Carner que just aleshores es trobava en plena elaboració
del programa estètic noucentista, dins el qual volia encabir poetes de Mallorca i ella
mateixa.38 Així, per exemple, el 15 d’abril de 1906, i precisament des de Capdepera, li escrivia:
«Aquí dins, en aqueix ambient de naturalitat, penso encara en les seves poesies «Del pla»,
«Istiu», «Casolana», i me semblen de lo més divinament clar, de lo més tranquil·lament
suprem de la Poesia Catalana. Sempre i quan vostè s’entregui amb frescor a un gènere
objectiu, descriptiu (que no consent, per naturalesa, certes excessives flonjors sentimentals
a les quals ha de procurar no esser mai propensa), ens darà aquestes joies simplicíssimes
i sublims, del rengle de Teòcrit, Virgili i Mistral. Heus aquí un gènere seu, ple d’harmonia,
serè, original, equilibrat. Vostè al dedicar-s’hi és tout court la veu recollida i exquisida
de Mallorca; mai ningú ha sentit ni personificat l’Illa Poètica com vostè, autora de tan
adorables versos.» No hi ha dubte que per a l’autora, aquests comentaris eren engrescadors,
la correspondència entre l’escriptor valencià i Salvà (només tres cartes): Epistolari Llorente, v. II, Barcelona 1930,
cartes núm. 682, 700, 748.

35

El 10 de setembre de 1909, Ferrà es referia a «son aclaparament per lo de Barcelona, tan natural...»

36
El 18 de desembre de 1906, Salvà escrivia a Costa mostrant-li «l’agraïment en què jo he vista
la intervenció que Vostè ha donada a en Carner en aquest assumpto. Això sempre servirà, esper, a minvar el mal
efecte de la meua conducta quan lo del meu llibre de poemes originals.»
37
Margalida Tomàs, «Poesies (1910)», a Lectures de Maria Antònia Salvà (a cura de Lluïsa Julià
i Capdevila), Barcelona 1996, p. 125-162.
38

Jaume Aulet, Josep Carner i els orígens del noucentisme, Barcelona 1992, especialment p. 330-334.
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però el que és ben cert i hem de tenir present és que Salvà havia arribat per ella mateixa
a aquest nou camí. Un camí que prenia com a matèria poètica allò que l’envoltava, el camp
llucmajorer i la gent que el treballava, no per expressar un estat d’ànim íntim, sinó, com deia
Carner, com a «gènere objectiu, descriptiu». La veu poètica, en aquestes composicions,
o és totalment externa (com a «L’estiu»), o només hi apareix subtilment per establir el seu
lligam amb allò descrit, com a «Del pla», on la primera persona resta amagada en uns
pocs possessius dispersos entre els estrofes descriptives, per aparèixer ja al final amb força,
en uns versos que, ara sí, ajunten íntimament el jo poètic (amb el seu passat i el seu futur)
amb la natura descrita:
I aquí jo, fins a la mort,
vendré a cercar-hi bellesa,
baix del sol de ma infantesa,
dins l’aire pur del record;
aquí on passa el torrent
ple de saba marinenca,
que dins el meu cor s’envenca
i el nodreix de sa corrent.
És també en aquests poemes on l’autora va començar a fer servir recursos de la
literatura popular, que li servien per establir un altre lligam entre la seva poesia i la seva
terra: és aquest «camina, caminaràs» tan rondallístic que inicia «El pla», o els fragments
de cançons intercalats en poemes com «Temps de metles» (1906), «Flabiol de pastor»
(1910) i, molt especialment a «L’estiu», tot ell brufat de cançons.
Aquest era, certament, el camí nou. Que anava, però, acompanyat d’altres que venien
d’abans, encara que en ple procés de modificació. Hi havia, per exemple, aquells que prenien
elements de la natura tractats líricament: «Sol de tardor» (1904), «Herbari» (1907) o «El
roser de Cura» (1908); i hi havia els que directament se centraven en la seva subjectivitat,
com «El niu d’oronelles» (1902), «A una amiga» (després, «Filant seda», 1904), «Les flors
cauen» (1905). Pertanyen també a aquesta dècada el conjunt de poemes sorgits del viatge
a Terra Santa, tots ells datables el 1907 o 1908. No podem aturar-nos-hi amb detall, però
la comparació entre diverses versions de poemes sempre mostra un treball de llima de la
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nostra autora, una llima que els poleix formalment i també esquivant-hi cada vegada més tot
allò que podria suposar «excessives flonjors sentimentals», Carner dixit. Cap aquí caminava
la poesia de Maria Antònia Salvà: el món extern, descrit objectivament; l’experiència vital,
transformada i universalitzada.39 I al costat de la poesia, la traducció.

1910-1929. OMBRA DE PINAR DORMENT,
AMB SOL FILTRAT DE MIGDIA...
(«QUIETUD», 1925)
Aquesta apertura al món intel·lectual que s’havia iniciat la primera dècada del nou
segle, va fer eclosió en les dues següents, en què Salvà continuà participant en diversos
certàmens (Jocs Florals de Palma, 1910 i 1917; Jocs del Círcol Catòlic de Badalona i d’Olot,
1916; Vilafranca, 1918) i col·laborant a la premsa catalana, en publicacions com Themis,
de Vilanova i la Geltrú (1915), La Revista (1916, 1919), Ofrena. Revista Catalana (1917), D’Ací,
d’Allà (1918, 1927), a més de les mallorquines Almanac de les Lletres i La Nostra Terra, dirigida
pel seu germà Toni; Sóller o La Veu d’Inca. Estretament relacionada amb l’Institut d’Estudis

39 Com hem dit, el primer recull poètic de Salvà, Poesies, no aparegué fins al final d’aquesta dècada. I,
en aquest sentit cal fer dues remarques importants: en primer lloc, insistir en un aspecte ja sabut però important,
els llargs anys de producció poètica pròpia sense publicar cap llibre (més de vint anys), amb el que això significa
de donar un sentit global a l’obra feta. Aquesta va ser una constant fins a l’aparició de les seves obres a la
postguerra, ja que Espigues en flor tornà a trigar setze anys més, i d’aquesta obra a El retorn n’hi van divuit. Però
és que, per tot l’embolic carnerià d’anys enrere i per la manera de ser de la mateixa autora, ella no intervingué
gens en l’elaboració del primer recull, obra bàsicament de Costa i Llobera. Que ella en quedà descontenta en molts
sentits és ben cert, sobretot pel que fa a la tria dels poemes que el componen. I aquí és on volia arribar: Poesies
inclou, és cert, els «nous» poemes, però el conjunt del llibre no respon a la «nova» manera poètica de l’autora. N’és
significatiu, per exemple, el títol de la primera secció, «Del cor», que de cap de les maneres ja va voler acceptar
al segon llibre: el 24 de gener de 1926, Salvà escrivia a Miquel Ferrà que al nou llibre «hi haurà coses que mudar
i corregir. A n’aquell títol de secció, “Del cor”, no l’hi vull per cap fet.»
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Catalans sobretot a partir de l’edició per part d’aquest organisme de la seva traducció
de Mireio, ella i la família del seu germà Francesc col·laboraren també en la tasca de recollida
de material folklòric per a l’Obra del Cançoner Popular a partir de la visita a Llucmajor i sa
Llapassa dels «missioners» Josep M. Casas Homs i Baltasar Samper l’estiu de 1925.40
Fou també en aquests anys que començaren els reconeixements públics a Maria
Antònia Salvà, molt especialment a Catalunya. Ja el 1914 Francesc Matheu li dedicava
un dels quadernets de la col·lecció «Lectura Popular»,41 amb una selecció, feta per Joan
Alcover,42 de trenta poemes propis i tres traduccions de Mistral. Després, el seu prestigi
va créixer d’una manera esclatant en aparèixer el 1917 la traducció de la Mireio mistraliana,
editada per l’Institut d’Estudis Catalans.43 El 1918, aparegué una altra selecció dels seus
poemes, feta ara per Carles Riba, que formava part d’una col·lecció escolar impulsada per la
Mancomunitat de Catalunya: Llibre de poesies: per servir de lectura a les escoles de Catalunya.44
El 1921 se li oferí la presidència dels Jocs Florals de Barcelona, que no va acceptar; el 1923

40
Josep Massot i Muntaner, «Un altre epistolari de Maria Antònia Salvà», Estudis de Llengua
i Literatura Catalanes III. Miscel·lània Pere Bohigas 1, 1981, p. 219-242. Tant les cartes de Casas com les de Samper
a Salvà es troben a l’Arxiu Salvà de la Biblioteca Alemany. Val a dir que aquesta col·laboració en la recollida
de cançons fou un descobriment per a la mateixa autora, poc convençuda abans de la supervivència d’aquest
tipus de literatura. En aquest sentit, són interessants les cartes intercanviades amb Miquel Ferrà el 12, 18 i 24 de
juliol de 1924. Per altra banda, Samper musicà diversos poemes de Salvà, entre ells «L’estiu», premiat a la Festa
de la Música de Mallorca (carta de Salvà a Ferrà del 25 de juny de 1926), festa que finalment no es pogué celebrar
per prohibició governativa. Per a la poesia musicada de la nostra autora, Joan Parets i Serra, Maria Antònia
Salvà: Poemes musicats, Papers de l’Allapassa 10, Llucmajor 1998.
41
Era el quadernet núm. 77 de la col·lecció, que forma part del volum V. En carta del 19 de novembre
de 1914, Ferrà li comentava: «Llàstima de pròleg infeliç! Vostè mereixia alguna cosa més. Però les poesies parlen
per elles mateixes, més eloqüents que la bona voluntat del nostre amic en F. Matheu».
42 Així ho afirmava ella en carta a Ferrà del 8 de novembre de 1946, quan parlant del poema «La poesia»,
li deia: «El tal poemet fou escollit pen Joan Alcover per formar part del quadern de Lectura Popular.»
43
Maria Antònia Perelló i Femenia, Pere Rosselló i Bover, «L’itinerari de Mireia: de Provença
a Mallorca», Lectures de Maria Antònia Salvà, citat, p. 163-191; Lluïsa Julià, «Pròleg», a Frederic Mistral, Mireia.
Traducció en vers de Maria Antònia Salvà (edició de Lluïsa Julià), Barcelona 2004, p. 9-30.
44
Francina Capellà presentà a les III Jornades d’Estudis de 2019 l’estudi Maria Antònia Salvà i els llibres
de lectura escolar, en curs de publicació.
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aparegué una altra antologia poètica de la seva obra a la col·lecció «Poetes d’ara», dirigida
per Tomàs Garcés; el 1928 els Amics del Llibre editaren un opuscle amb traduccions seves
de Mistral. Per altra banda, el 1918 tingué lloc a Palma l’homenatge dels intel·lectuals
catalans i mallorquins a la nostra autora, amb l’acte del 3 de juliol a l’Hotel Victoria,
organitzat per la secció mallorquina de Nostra Parla, i amb la publicació de La Veu de
Mallorca a Maria Antònia Salvà, edició commemorativa de l’homenatge.45 També el mateix
1918 l’Ajuntament de Llucmajor la nomenà filla il·lustre, per més que ella no hi havia nascut.
Ho deixava clar el text que s’aprovà, per aclamació: «pues aunque por el acto material
del nacimiento no es hija de Lluchmayor tenemos derecho y la hemos considerado como
nuestra siempre, por ser hija de un inolvidable y buen lluchmayorense y haber vivido
siempre entre nosotros.»46
Al llarg de la segona dècada del segle, la seva tasca prioritària van ser les traduccions
i molt menys l’obra poètica pròpia. Unes traduccions que tingueren una vida diversa unes
de les altres pel que fa a l’arribada al públic: des d’algunes totalment «privades», a altres
que aparegueren disperses a la premsa o altres que arribaren molt aviat al volum imprès.
Cada autor traduït donaria per fer-ne un estudi, perquè indica alhora una identificació
(formal o de contingut) de la traductora amb cada un d’ells i també, sempre, la incidència
que tingué algun dels homes de confiança de la nostra autora en la tria d’un autor o altre.
Ja hem dit, però, que aquí hem de passar molt per sobre d’aquest aspecte, tan important,
de la tasca de Salvà, i ens haurem de limitar a fer-ne una llista més o menys completa,
amb alguna breu anotació addicional. Deixant de banda Mireio de Mistral, en aquests anys
45

Corresponent als números 17-28-29 del 15 de juliol de 1918.

46 Bartomeu Font Obrador, Historia de Llucmajor, v. VIII, Mallorca, 1990, p. 33. És interessant també
veure la notícia que aparegué a El Heraldo de Lluchmayor, en què informava del nomenament i n’explicava
la motivació: «Adherirse solamente al homenaje era poco para Lluchmayor, la admirable cantora de los lugares
humildes de nuestra àrida y extensa llanura “marinenca” merecía más, y por eso nuestro celoso Ayuntamiento
quiso enaltecerla con el honroso titulo de Hija Ilustre de la Ciudad». Veiem, doncs, com el procés d’«apropiació»
de la figura de Maria Antònia Salvà per part de Llucmajor, s’havia ja posat en marxa, un procés que, en certa
manera, continua encara ara. El 1944, amb motiu del seu 75è aniversari, la corporació municipal va normalitzar
la situació nomenant-la filla adoptiva.
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que van de 1910 a 1920 traduí Giovanni Pascoli;47 Les geòrgiques cristianes de Francis Jammes,
que aparegué el 1918 amb pròleg de Josep M. de Sagarra; Dans les ruines d’Ampuries. Sonnets
d’Andreé Bruguière de Gorgot (edició bilingüe, publicada a París el 1918) i entrà també,
impulsada per Carner, en versions de l’entomòleg francès Jean-Henry Fabre (hi treballà
el 1918, sobretot). A la dècada següent publicà poemes esparsos de Petrarca48 i de Madame
de Rostand; per indicació de Joan Alcover traduí els Inni sacri de Manzoni,49 que quedaren
inèdits. Del català al castellà, llargues obres de Miquel d’Esplugues (El Pare Nostre. Gloses
apologètiques, el 1923-24 i La vera efígie del Poverello, el 1927, ambdues inèdites). I, molt
especialment, la novel·la I promesi espossi de Manzoni, un encàrrec de Joan Estelrich,50
publicada en tres volums entre 1923 i 1924.51 Fou aquesta una tasca de molta envergadura,
que li costà suor i feina, com explicava a Miquel d’Esplugues quan es trobava en plena
tasca de correcció: «He de treballar com una negra hores i més hores, repudiant-me de part
de dins, i no puc més! [...] Proves revisades a Itàlia, proves afollades a Barcelona, un feix
i un altre feix, dificultats d’un vent i de l’altre, i jo tota sola en el ball vinga pendre paciència
i sense poder-me esplaiar amb ningú [...] Actualment es pot dir que no deix la ploma
més que per resar, menjar i dormir». I prova del seu orgull de traductora, continuava: «no
vull acabar sense dir-li que el professor Alfredo Giannini de Nàpols ha qualificat el meu
treball dient que és “una traducció acabada de veres” i a una altra part diu: “Aquesta
traducció catalana supera la castellana de Nicasio Gallego, que la donen per clàssica” i
“Ara sí que tindrem una traducció mestrívola dels Promessi Sposi.” Aquest senyor Giannini
47
Per a la història d’aquestes traduccions, Miquel Edo i Julià, «Prefaci» a Giovanni Pascoli, Poesies
(Traducció de Maria Antònia Salvà), Catalunya 2002, p. 9-31.
48 «Sis sonets de Petrarca en el VI centenari del seu enamorament de Laura, 6 d’abril de 1327» a La Nova
Revista, 1927.
49

Carta a Clementina Arderiu del 19 de juliol de 1922.

50 En aquells moments, Joan Estelrich a partir del projecte «Expansió catalana» estava molt relacionat
amb el món cultural italià i afavoria el contacte entre les dues cultures. Va tenir, per exemple, molta relació
amb Alfredo Giannini, traductor de Solitud a l’italià, que s’encarregà de revisar la traducció de Salvà de l’obra
de Manzoni. Gabriella Gavagnin, Classicisme i renaixement: una idea d’Itàlia durant el Noucentisme, Barcelona 2005,
especialment el capítol «La imatge d’Itàlia en la política cultural d’“Expansió Catalana”», p. 135-178.
51
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va revisant la meva traducció, però encara li mancava molt d’ella per veure. Déu vulgui
que no hagi de rectificar els seus conceptes!».52
Perquè traduir era una tasca intel·lectual que li donava un gran prestigi i per a la qual
estava molt ben dotada, lingüísticament i literàriament, però era també una necessitat,
com comentava a Miquel d’Esplugues en parlar-li de la seva traducció de Jammes: «Però
a mi em calia fer quelcom, jo m’hi ofegava, dins la inacció! Aquest llibre em vingué a la mà,
vaig pensar que podia traduir-lo, i vaig llençar-m’hi a coeur perdú. Jo som així: he de fer les
coses “a batzegades” – no som pas com els romans.» Per a ella, «vertaderament, el treball
és una font d’alegria».53
I arribada aquí, és hora de fer referència a tres elements de la seva biografia que han
aparegut fins ara només de passada. No podem, per la seva complexitat, entrar-hi a fons,
però deixar-los de banda i alhora voler entendre mínimament el personatge és una tasca
impossible. Aquests tres aspectes són la religiositat, les relacions familiars i la condició
de dona escriptora. Tres aspectes que s’interrelacionen tan estretament que es fa molt
difícil deslligar-ne un de l’altre.
La religiositat de Maria Antònia Salvà va ser una pedra angular en la seva vida,
per l’ambient familiar, per l’educació que va rebre i per l’entorn en què es va moure. És,
sens dubte, un dels punts més importants en què caldria aprofundir per entendre el nostre
personatge, perquè al llarg de la seva vida l’empremta de la religió es manifestà de maneres
ben diverses. Per començar, tenim l’aspecte més extern, aquell extens mostrari de pràctiques
pietoses: misses, rosaris, mesos de Maria, quaranta-vuit hores, missions i exercicis

52 Valentí Serra, «Cartes de Maria Antònia Salvà a Miquel d’Esplugues», Estudios Franciscanos 89, 1988,
p. 621-635. Sobre la traducció de l’obra, vegeu Giovanni Albertochi, «La traducció d’I promessi sposi», Lectures
de Maria Antònia Salvà, citat, p. 192-207. Per altra banda, cal tenir en compte també la correspondència entre
Salvà i Ferrà (recollida en volum després de l’aparició de l’estudi d’Albertochi) perquè hi ha unes informacions
molt valuoses sobre la qüestió lingüística, els criteris adoptats per la traductora, etc. Especialment importants
són les cartes del 13 de maig, del 3 de juny i 14 de setembre de 1923 de Salvà, així com la de Ferrà del 18 de maig.
Per a una visió de conjunt de la tasca de Salvà com a traductora d’autors italians, Gabriella Gavagnin, «Salvà
traductora de l’italià: passió i ofici», Escriure sense context, citat, p. 68-90.
53 Valentí Serra de Manresa, «Miquel d’Esplugues i el franciscanisme de Maria Antònia Salvà. Edició
d’algunes cartes (1913-1943)», Lectures de Maria Antònia Salvà, citat, p. 35-52.
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espirituals,54 que, ja a les velleses, havia creat la seva imatge llucmajorera de doneta anant
a missa al convent i preocupada per les pràctiques religioses de les seves amistats.55 És un
aspecte que enllaça amb els centenars d’himnes, goigs i altres poemes dedicats a tota
la cort celestial,56 els quals, ja ho he dit abans, demanen encara tant el seu estudi global
com la publicació d’aquells ‒i en són uns quants‒ literàriament més aconseguits. Terciària
franciscana,57 tingué sempre un estret lligam amb les Filles de Maria. Tot això es relaciona,
de manera evident, amb la ideologia conservadora de la nostra autora, un conservadorisme
sempre de rel religiosa, i menys de caire social, que de joveneta la dugué a atacar tot allò
que pogués tenir cap mena de relació amb l’anticlericalisme: diatribes contra el moviment
obrer,58 atacs a l’escola laica,59 etc. Aquest conservadorisme tancat era també el que
54 Les referències a aquestes pràctiques són ben presents a la seva correspondència, sobretot dels primers
anys. Així, Pepa Peña esmentava el 2 de setembre de 1902 els «ejercicios a los que eres tan aficionada» i l’1
de gener de 1904: «A ti te considero ya entusiasmada con la perspectiva de los próximos ejercicios de las Hijas
de la Purísima y no te digo nada por ahora.» El 8 de desembre de 1906, era ella que escrivia a Costa informant-lo
que per cap d’any la família no seria a Palma perquè hi havia d’haver missió a Llucmajor «i cal que hi siguem».
I el 6 de gener de 1907, Ferrà s’esperava a escriure-li que acabessin els exercicis o Missió de Llucmajor. Al fons
Salvà de la Biblioteca Alemany es conserva el diploma de la seva admissió com a «Guardia de honor de Maria»
a l’Asociación General del Rosario Perpetuo, amb data del 4 de febrer de 1913.
55 Ariadna Tomàs, Francina Capellà, «Maria Antònia Salvà en la memòria d’Aina Maria Clar», Llucmajor
de Pinte en Ample, 430 (abril/maig/juny 2020), p. 34-36.
56 Allò que Carner li deia dels himnes que escrivia per al rebañito del Niño Jesús (carta del 26 de juliol
de 1912), o bé l’amic Miquel Ferrà: «Encara que V. amb el seu bon cor, que li fa dissimular, si convé, la literatura
per fer qualque estona de hija de María, amb aquella paciència» (carta del 15 de gener de 1914).
57
S’ha parlat sovint del franciscanisme de Salvà, però fins ara només tenim una primera aproximació
(amb bibliografia incorporada): Valentí Serra de Manresa, «Miquel d’Esplugues i el francisnanisme de Maria
Antònia Salvà. Edició d’algunes cartes (1913-1934)», Lectures de Maria Antònia Salvà, citat.
58 El 14 de març de 1892, és a dir, als vint-i-dos anys, Salvà escrivia a la seva amiga Antònia Terrassa
comentant com era de penosa la lectura dels periòdics, sempre amb notícies funestes: desordres ocasionats
per la classe obrera, armada aquesta a tot el món per celebrar manifestacions del primer de maig, escàndols
als parlaments, el govern francès proposant lleis que ofegaven les institucions religioses, crims, amenaces d’una
propera guerra europea. I, davant de tot això, li proposava que elles dues podrien formar una lliga per pregar
per la gent desencaminada.
59 A la Biblioteca Alemany es conserva un manuscrit seu (MAS-C-5 (14), carpetilla 2) titulat La escuela
del diablo, en castellà, contra les escoles que volien esborrar el nom de Déu, totalment reaccionari. Va acompanyat
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es respirava en el si de la llar en què vivia, la de la família del seu germà Francesc i de la seva
cunyada Margalida Cerdà, aquesta d’un rigorisme moral extrem. Ja hem dit que no hi podem
entrar ara, però un recorregut per l’extensa correspondència conservada de la nostra autora
‒aquesta font inesgotable d’informació‒ és ben il·lustrativa per entreveure els nombrosos
caires que mostrava la seva actitud religiosa i el seu pensament, que es matisava segons
a qui escrivia i segons la situació política en què es trobava. Només un exemple, referit a la
lectura de premsa. L’1 de novembre de 1911, Ferrà, des de Gijón, l’animava a subscriure’s a la
Veu de Catalunya (cosa que Salvà no arribà a fer mai) i el 20 de març de 1913, també des de
Gijón es queixava que segurament Maria Antònia no llegia els seus articles a La Última Hora
«per esser ella qui és aquesta senyora». Tanmateix, el 7 de novembre de 1914 Salvà escrivia
a Miquel Duran, director de Ca Nostra: «Som devota del vostre setmanari de cada dia més.
El criteri que el conforma és el criteri catòlic tal com jo el concep. El seu esperit ample,
optimista, generós i català contrasta amb la mesquinesa de tanta publicació qui diguent-se
catòlica sembla més a propòsit per atiar els odis humans que per encendre l’amor
a Déu.» Ja en plena Dictadura, quan Ferrà començà a col·laborar al diari de Joan March
El Día i li cantava les seves excel·lències, Salvà contestava: «No et negaré cap de les bones
qualitats d’El Día; però per estar a l’altura que li pertoca, havia d’esser intatxablement cristià.
I és ben de plànyer que no ho sia.» (carta del 27 de setembre de 1924), a la qual cosa
replicava l’amic amb uns arguments ben acostats als que havia fet servir ella mateixa a la
carta a Duran de deu anys abans: «El Día [...] no és intachablement cristià, però defensa
com cap altre la dignitat civil i la dignitat humana i la pau i la justícia... Entre nosaltres,
la premsa que es proclama a si mateixa intachablement cristiana (nota de passada que aquest
mot pertany al vocabulari integrista castellà) és morta, totalment morta i separada del Crist
viu.» (carta del 21 de novembre de 1924). La contesta de Salvà (25 de novembre de 1924)
és ben representativa del seu tan llarg dubte vital: «No puc tampoc amb certes estretors
de criteri, i l’esperit farisaic, del qual ben a pesar meu, em sembla estar una mica tarada,
m’és avorrible. Em manca, però, seguretat d’esperit per reaccionar, i això em fa sofrir.»
d’una carta, sense data, a Consuelo, segurament Consuelo Jovellanos, l’amiga de Gijón, en què li deia que si s’havia
de publicar es fes amb pseudònim. La relació amb aquesta s’inicià el 1895, en un pelegrinatge a Lourdes, i es
mantingué fins a la mort de Consuelo el 1932.
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També l’epistolari amb l’amiga sor Càndida ens mostra aspectes ben interessants de la seva
ideologia, sempre plena de matisos.
Ara bé, segurament el que caracteritzà més la seva vivència de la religiositat és que
en realitat durant anys i anys, durant molts d’anys, aquesta va ser una font de patiment
personal constant. Uns escrúpols malaltissos, no hi ha altra paraula ‒ella mateixa els arribà
a definir com a «tuberculosi de l’esperit»‒ 60 la turmentaren en la seva vida diària i molt
especialment en la seva vida cultural: lectures i més lectures posades sota l’ombra de la
sospita, fins i tot Ramon Llull!61 L’abril de 1911, però, quan es trobava «en una de les crisis
més agudes de la meva existència», entrà en escena el caputxí català Miquel d’Esplugues.
A partir d’una visita de l’eclesiàstic a Mallorca, aquest es convertí en el seu director
espiritual fins a la seva mort, el 1934. Un any després de la seva coneixença (carta del 20
d’octubre de 1912), li confessava a sor Càndida: «En cuanto a mí, tengo por señaladísima
merced de Dios el haberle encontrado en mi camino, pues posee dotes excepcionales
y particularísimas para el gobierno de mi interior. Yo le conocí por peregrina manera, así que
la primera vez que nos vimos ya nos habíamos carteado y cambiado nuestros libros; en fin,
que éramos ya muy grandes amigos. Se interesó tanto por mí y por todas mis cosas, con una
tan franca simpatía y un afecto tan paternal, que le confié por completo mi espíritu hasta
sus más profundas sinuosidades, y te aseguro que no me arrepiento de haberlo hecho. ¡Que
bien me va desde entonces! Nos escribimos con frecuencia (casi todos los meses) y a pesar
de lo atareado que él está, siempre me atiende con una bondad inagotable, como si otra
cosa no tuviera que hacer; y eso que anda ocupadísimo.»62
60

Carta del 15 d’octubre de 1928 a Miquel d’Esplugues.

61 El 8 d’octubre de 1904, Maria Antònia Salvà escrivia a Costa i el consultava sobre la conveniència
de llegir o no les obres de Llull: havia llegit ja el Fèlix i el Llibre de cavalleria «i m’agrada molt fer-me amb aquell
llenguatge i sobretot amb aquella forma tan senzilla i natural com plena d’encant i de bellesa», però els seus
temors són tan grossos, diu, que «som arribada a un punt qui no puc llegir casi res amb completa calma». El 10
de setembre de 1906 demanava també a Costa si podia llegir les poesies d’Àngel Guimerà. Encara que la «malaltia»
s’anà alleugerint amb els anys, sempre n’hi quedaren restes. Així, en una data tan tardana com el 4 de juliol
de 1930, Josep Carner li escriví una carta extraordinàriament interessant sobre els seus escrúpols que la feien
dubtar a l’hora de traduir determinats poemes de Mistral, de la qual parlarem més endavant.
62 Miquel d’Esplugues tenia aleshores una estreta relació amb Josep Carner i amb Miquel Ferrà. També
va intimar amb un altre home del cercle íntim de la nostra autora, el seu germà Toni. Ja el 1913, en una anada
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Va ser, bàsicament, una direcció espiritual a través de la correspondència, una altra
font bàsica per conèixer alguns dels replecs de la personalitat de l’escriptora; 63 també,
per conèixer la personalitat del caputxí, de caires ben vius. Ella sempre defensà el paper
d’aquest en la curació de les seves malalties de l’ànima, sense el qual una gran part de la
seva obra no s’hauria arribat a escriure: «arribà a aconseguir la reeducació de la meva
consciència, a crear-me quasi bé diria, una nova personalitat. Àdhuc les meves activitats
literàries en tota aquesta llarga tongada ‒que ara m’han estat una font de gaudi‒ és ben
probable que haurien quedat malmeses pel dubte i la desconfiança sense la sàvia intervenció
del bon pare.»64 Un exemple concret, la mateixa traducció de Mireia. Com confessava
a Costa: «Mireio era per mi la primera obra d’En Mistral; però per res nat del món haguera
consentit a traduir-la. A la fi, en vaig haver raó amb el meu director d’esperit. Li vaig parlar
amb tota claretat, informant-lo minuciosament de totes mes repugnàncies, i el resultat
de tot això, fou que ell me menà que fes la traducció...»65 Anys més tard (9 d’octubre de 1932)
ho reafirmava a l’amiga sor Càndida, comentant-li una visita del franciscà que havia tingut
lloc el juliol: «jo vaig tenir una gran alegria de poder-lo veure. De cada dia el vener i l’admir
més. És incalculable el bé que m’ha fet a l’ànima.»

d’aquest a Barcelona, es trobaren i parlaren molt «de ti y de tus cosas y trabajos literarios» (carta del 16 de juliol
de 1913). Per les referències epistolars que coneixem, sembla ben cert que Maria Antònia Salvà era tema
de conversa recurrent entre el trio Carner-Ferrà-Esplugues, unes converses que ben possiblement tenien com a
motor l’estimació i l’admiració, però també el desig de control i la xafarderia. També la dona de Toni Salvà, Isabel
Font, degué tenir estreta relació amb el caputxí, tal com es desprèn d’alguna de les cartes que envià a la cunyada
Maria Antònia Salvà, conservades a la Biblioteca Lluís Alemany, E-MAS-C-20 (carp. 114-398).

63 A més dels epistolaris entre Salvà i Esplugues ja esmentats, vegeu Lluïsa Julià, «Maria Antònia Salvà.
Fragments d’una vida escrita. L’epistolari amb Miquel d’Esplugues», Randa 83, 2019, p. 87-112.
64 Maria Antònia Salvà, «El P. Miquel d’Esplugues. Guia espiritual», Criterion 40-41, juliol-desembre 1935.
És interessant destacar que aquesta breu rememoració de les seves relacions, escrita arran de la mort del caputxí,
conté un grau de despullament íntim per part de Salvà difícil de trobar en cap altre text escrit de cara al públic,
prova tant del seu reconeixement com del grau d’intimitat a què arribà amb ell.
65 Aquest fragment de carta el copià la mateixa Salvà en una altra adreçada a Esplugues, del 8 de gener
de 1913. Val a dir que, fins i tot engrescada en la feina de traducció, continuava amb els seus temors, que només
va poder vèncer després de les renyades, que agraïa, d’Esplugues (carta de l’1 de febrer de 1913).
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Tanmateix, aconseguir la placidesa anímica va ser una lluita molt llarga en Salvà,
i la resta de correspondència amb Ferrà del període a què ens referim ara (1910-1929)
no deixa dubte que els desànims, les desganes literàries, les atonies mentals o directament
les depressions que la feien aprimar deu quilos, continuaren, literalment, fins a la vellesa.
Així, després del gran homenatge de 1918, escrivia a Ferrà el 5 de juliol de 1918 i li agraïa
unes estrofes «que m’han orejat l’esperit dins l’atuïment físic i moral en què em trob»;
l’estiu del 21, l’amic es preocupava perquè no l’havia pogut veure «i més encara deixar-te
en l’estat d’esperit que revela ta darrera lletra» (carta del 29 d’agost de 1921).66 I l’estiu
de 1924 hi va haver una altra baixada: el 18 de juliol de 1924 li deia que «El descontent
de mi mateixa no és tan bo d’explicar com de sentir; n’hi ha una mica en tots els ordres.
La dificultat de l’esforç se’m fa sentir com més va més». Quan Ferrà, preocupat perquè
es temia que estigués «un poc deprimida», li recomanava que es cuidés físicament (carta
del 26 d’agost de 1924), Salvà li contestava assenyalant un altre punt de conflicte, la seva
situació familiar: «Les meves depressions no solen esser causades per les malures físiques.
Estan més amb raó directa amb les trebolines de família» (carta del 2 de setembre de 1924).
Perquè no tot eren escrúpols espirituals. Hi havia ben real i directa la pressió de l’entorn.
Per començar, el familiar. Dels dos germans, ella no amagà mai la seva identificació
amb Toni,67 però va ser amb Francesc i amb Margalida Cerdà amb qui va conviure, amb uns
«caràcters oposadíssims al meu», en paraules seves, en un ambient que pareix que sovint
l’ofegava. Hi insistia (i de quina manera més punyent!) Miquel d’Esplugues. Només iniciada
la relació amb Maria Antònia Salvà, la tardor del 1911, després d’atacar també la direcció
espiritual que aquesta havia tingut, li afegia: «Cal afegir a n’això per acabar d’empitjorar
la seva condició psicològic-moral aquest pestilencial ambient d’abúlia i jansenisme
que encara no sé per quin contrasentit plana sobre la Grècia de Catalunya, l’hermosa Illa
daurada.››; i el 7 de març de 1924 hi tornava a insistir, aquesta vegada amb una referència
directa a la casa del germà: ‹‹Que l’ambient en el que viu, (dolent, molt dolent en se) és una
veritable metzina per als seus escrúpols. V. necessita llum, i allò no és sinó boira, i de
66

La carta a què es refereix Ferrà no apareix en l’epistolari.

67 El 1953, a la mort d’Antoni Salvà, Maria Antònia ho notificava a Carner i afegia que aquest, «com Vostè
sap, venia a esser per mi un altre jo: el mateix caràcter, les mateixes idees, els mateixos sentiments, els mateixos
defectes.» (carta del 3 de febrer de 1953).
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Londres. Entre la gent que trobo més lluny de l’esperit de Jesucrist, hi ha els qui pensen
i senten i jutgen com es pensa, es sent i es jutja allà on viu rellogada V. Un medi francament
descregut o obertament mundà seria moltíssim menys nociu a la seva ànima.›› (carta
del 7 de març de 1924).68 Maria Antònia Salvà no va poder, o no es va atrevir, a fer vida
independent «per fer casa a part i viure sola; per això em cal seguir la família allà on vagi»,
com deia a Esplugues el 12 de desembre de 1921 des de sa Llapassa.
Que la situació va ser complexa, no n’hi ha dubte, perquè a més de la manca
de compenetració de caràcters i de pensament, hi havia la difícil posició d’ella en el clos
familiar. Ho explicitava a la seva amiga sor Càndida: «És, com si diguéssim, una vida
mig eremítica i mig errant, mitja de llibertat (perquè ningú em diu fet ençà, ni fet enllà)
i mitja de dependència, perquè la meva posició no em permet la independència absoluta.
En resum, una vida de pocs maldecaps (confessem-ho), compatible amb les meves aficions
i feliç si no fos la sensació que tenc de la meva inutilitat egoista envers de la família,
i la limitació, de vegades, de la meva llibertat per la força mateixa de les circumstàncies.»
(carta d’agost de 1923). Aquesta sensació de desarrelament, s’agreujava en els moments
més complicats de la família, que precisament començaren a ser habituals a partir de la
dècada dels vint. Com li deia a Ferrà, quan la família passava una temporada difícil i ella
volia ajudar, es trobava llavors amb manca de preparació i impotència per part d’ella, però
també amb «una cosa encara més amarga; la poca confiança que trob entre els meus. Aquí
a on diu “poca” podria dir “nul·la”, però ja està... això no exclou l’afecte per una i altra
part, que ho fa més dolorós. Fas allò que puc, o allò que vull, perquè esperar que es compti
amb mi per res, seria massa demanar. I això és ben dur, sobretot a l’amor propi.» (carta
del 30 d’agost de 1924). Maria Antònia Salvà, lliure però alhora lligada, començava
68 Lluïsa Julià, «Maria Antònia Salvà. Fragments d’una vida escrita...», citat, p. 93. Respecte a aquesta
convivència a casa del germà Francesc cal assenyalar que caldria estudiar un punt d’importància en la biografia
de la nostra autora, la relació amb les seves nebodes Maria Josepa, familiarment Pepa, i Maria. El matrimoni SalvàCerdà va tenir quatre fills, dos al·lots, Francesc, l’hereu, i Jaume, i les dues al·lotes esmentades. Quan aquestes
foren grandetes establiren una relació ben especial amb Maria Antònia, molt més íntima que la que aquesta
tingué amb els nois. Sense estudis superiors, però cultes, sensibles, amb una afecció especial per a la música,
la nostra autora trobà en elles una companyia i un estímul que s’anà acreixent amb el pas dels anys («aprofit totes
les ocasions favorables per ingerir idealisme a la meva manera», li deia a Ferrà el 25 de setembre de 1925). Maria
deixà el clos familiar el 1928 per entrar al convent de monges reparadores de Madrid. Els fragments de cartes
d’ella que coneixem posen ben de manifest com entenia i estimava la seva tia; també, l’afecte cap a Miquel Ferrà.
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a ser també una espectadora impotent de la progressiva dissolució del patrimoni familiar.
Precisament un any emblemàtic com el 1925, en què es complien els cinc-cents anys de sa
Llapassa, s’hagué de vendre So n’Hortolà, al peu des Galatzó, d’on havien sortit alguns dels
seus magnífics poemes, fet que li representà un veritable disgust: «en Francisco ha venut
son Hortolà. Em guardaria prou de censurar-le-hi, perquè té quatre fills i ha de pensar
en demà; però no et negaré que no sia estat un glop amarg per tots, i per ell el primer,
que s’hi és resistit molt abans de consentir-hi. A mi també m’ha estat dolorós, com pots
comprendre, no per arrels que hi tengués, sinó per la bellesa del lloc. El tracte ha coincidit,
justament, amb el cinquè centenari de la possessió de la Llapassa per la nostra gent,
escaigut aquest mes de setembre d’enguany. El meu germà tenia el projecte de celebrar
aquella commemoració amb l’erecció d’un nou oratori, pel qual havia començat a pintar
amb gran il·lusió el retaule; però s’han acumulat els problemes i el bell projecte roman,
per ara, sense realitzar. Només jo he fet un cant en tercines dantesques!»69
Religiositat i encaix familiar. I al costat d’això, la vocació d’escriptora. La seva voluntat
constant d’escriptura i la no adequació al model imposat de domesticitat, sense, tanmateix,
atrevir-se a renegar-ne del tot, en un ambient ideològicament ofegador, és un panorama
que explica moltes coses de la nostra autora. Ser dona escriptora, ser dona, va implicar
que els homes que l’envoltaven intentessin sempre dirigir-la, en un sentit o en altre, a ella
que tenia «el meu caràcter dèbil i complaent de mena» (carta a Ferrà del 9 de febrer
de 1925), però que tampoc acceptava fer allò que creia que no havia de fer. Vinclar-se,
amagar-se, passar desapercebuda quan calia... estratègies de resistència. Que, depenent
dels casos, li costaven més o menys. Ja hem vist, per exemple, com es defensà del jovenet
Carner en la qüestió de la publicació del primer recull poètic, per molta admiració que li
tingués. Aquest aprengué la lliçó i no va tornar a passar l’arada davant el bou respecte a les
seves obres, però durant la primera gran guerra no va poder-se estar de retreure-li la seva
actitud més aviat germanòfila.70 L’intervencionisme de Miquel d’Esplugues, que, com hem
vist, ella acceptava totalment, podia atènyer graus de dirigisme personal difícils d’entendre
69

Es tracta, evidentment, del «Poema de la Llapassa», del qual tractarem ara mateix.

70 Carta del 4 de juny de 1917 («maldament sospito que V. nodreix en son cor una admiració devota
pel Kaiser, el Kronpring i el Submarí») i del 7 de juliol de 1917 («La seva resposta neutral fa mala impressió.
Germanofileja. Davant una guerra de fam imperialista i brutalització dels pobles no es pot adoptar una tessitura
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com, per exemple, l’esbroncada fenomenal que li va fer quan Salvà s’atreví a viatjar sola
a Barcelona.71 L’amic Miquel Ferrà, en general respectuós i no tan invasor, no podia evitar
tampoc l’intent de dirigir-la ideològicament: ja hem vist tot el referent a la premsa; i mentre
el 1921 li desaconsellava acceptar la presidència dels Jocs Florals de Barcelona («Això
i l’estimació sincera que sempre t’he tengut fan que mai pugui esser jo qui haja pensat
en fer-te Presidenta dels Jocs Florals de Barcelona, ni tan sols de cap associació benèfica.
In medio consistit virtus. Bé està que llegeixis sonets d’Heredia i fins que tradueixis Manzoni
si ets escapaç (sic); però això de presidir certàmens... vot resoltament amb tu contra D.
Joan i tot si és precís», (carta del 24 d’octubre de 1921), poc temps després li retreia que es
refugiés en la contemplació i no se signifiqués contra la Dictadura de Primo de Rivera
(«Voldria que tu entenguessis perquè em fas jo un deure de consciència de mirar les coses
de cara. Jo crec que tancar-se dins un redolet ‒si s’hi viu, paciència!‒ però tancar-s’hi
per pusil·lanimitat, és una falta contra la solidaritat humana.»72)
També l’estimat germà Toni no s’estava de renyar-la ben durament, en unes cartes
que devien ferir ben al viu l’escriptora, per la seva tendència a replegar-se i a defugir
compromisos intel·lectuals: «Crec positivament que estaries molt més al teu lloc obrint
una mica la torre d’ivori en què estàs tancada, no per orgull sinó per una mica de falta
de món. La teva manera de ser habitual, adquirida de jove per circumstàncies que tots
coneixem, encara és a temps de modificar-se, amb gran avantatge a la teva edat, i valdria
la pena de que te’n preocupessis un poc. Segurament això et llevaria moltes altres
preocupacions que t’amarguen la vida.» (Carta del 20 de novembre de 1927, tota ella sobre
el mateix tema. També, la del 30 de novembre de 1927.)
Totes aquestes andanades les rebia d’uns homes que realment l’estimaven i que ella
necessitava per tirar endavant la seva tasca intel·lectual. D’aquesta contradicció interna
n’era ben conscient ella mateixa. Amb l’expressivitat que caracteritza la seva escriptura
epistolar, deia el 14 de setembre de 1923 a Ferrà: «De vegades em caldria un consell,
filosòfica. Cal ésser fèrvidament partidari dels belgues esclavitzats, dels francesos agredits i dels anglesos
reparadors. Fixi’s en el P. Miquel d’Esplugues!»).

71

Carta del 23 de gener de 1920.

72
Carta del 27 de setembre de 1923; la discussió continuà en les cartes del 24 i 14 de febrer i 24 de març
del mateix any.
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un esplai, qui sostengués o modificàs les meves opinions. Estic més sola que una gírgola
dins un camp. Mort en Costa, mort n’Obrador, tu i en Carner a les mars perdudes, i jo
mateixa vivint com si diguéssim a l’Argentina...»
En una data indeterminada, però que Lluïsa Julià situa cap als anys vint, Salvà
escrivia: «Comprenc que estic massa bé. La meva vida és reposada, tranquil·la, sense
mals de caps ni preocupacions, però també sens objecte, sense res qui somrigui en l’avenir,
sense dificultats a vèncer, i amb un neguit que sent pujar del fons de mi mateixa, produït
pel sentiment de la meva inutilitat. Una tasca que jo sabés desempenyar, faria, potser,
ma ditxa». I afegia: «Estranya fins dins la família, en la qual no se’m dona part de cap
afer, incompresa de les poques amigues que tenc a les quals no puc parlar de mes aficions
perquè no m’entendrien; de manera que mes relacions amb elles se redueixen a deixar-les
parlar de les seves i a parlar-los-en jo mateixa, tenint un llenguatge per a cada una.»73 I va
ser en aquests mateixos anys que Salvà començà la correspondència amb altres escriptores
més joves. Per exemple amb Clementina Arderiu, amb qui la posà en contacte Miquel
Ferrà (carta del 16 de novembre de 1913), i que per a ella representava l’equilibri desitjat
de dona que combinava el fet d’escriure amb les pautes establertes de dona domèstica.74
També amb Maria Mayol i amb Maria Verger, a la qual prologà el recull poètic Clarors
matinals.75 Tanmateix, la veritable amistat femenina que Salvà sempre necessitava l’establí
a partir de 1919 amb Pilar Feliu, casada amb l’industrial Antoni de Quadras Feliu, marquès
de Quadras. L’enllaç entre una i altra fou Miquel d’Esplugues, molt relacionat amb la família
73
El text continua amb més confidències, adreçades a un destinatari desconegut. Lluïsa Julià, «Josep
Carner en l’itinerari poètic de Maria Antònia Salvà», Lectures de Maria Antònia Salvà, Barcelona 1996, p. 83.
74
El 24 de setembre de 1916, per exemple, Salvà escrivia a Esplugues: «Una dolcíssima sorpresa,
d’aquelles qui fan tancar els ulls per a més bé fruir-les, m’arribà l’altra dia amb el llibre de na Clementina
Arderiu, una meravella d’espiritualitat i exquisidesa, i la nova del casament de l’autora amb un altre poeta
inefable, en Carles Riba i Bracons. Tan sincera fou la meva admiració d’aquella ànima gentil i tan plena la meva
complascència per l’aliança insospitada, que, espiritualment, vaig fornir la felicitat d’aquells sers juvenils com si
fos la meva pròpia.» Per a la relació de Salvà amb Arderiu, Maria Antònia Massanet, «La correspondència entre
Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu: el reconeixement mutu com a instrument en la creació de context»,
Escriure sense context, citat, p. 243-255.
75
Neus Real, «Cartes d’una desconeguda? Maria Antònia Salvà a través dels epistolaris amb Miquel
Ferrà, Maria Mayol i Maria Verger», Escriure sense context, citat, p. 256-267; Isabel Graña, «Maria Antònia Salvà,
Maria Mayol i Maria Verger, tres poetes en germania», Randa 83, 2019, p. 113-125.
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Quadras, amb la qual feia llargues estades a la casa d’estiueig de Sant Llorenç del Munt.
Tanmateix, aviat la relació entre les dues dones fou personal i molt íntima, malgrat que mai
no passessin al tuteig. Però les confidències d’una banda i altra, alguna vegada amb cartes
esqueixades per tal de conservar el secret, no deixen cap dubte del grau d’intimitat que es
va establir entre elles. Maria Antònia Salvà l’admirava clarament, no tant per l’elevada
posició social de Feliu, sinó sobretot pel seu paper de mare de família nombrosa (tenia cinc
nois i quatre noies) envoltada de cultura. Amb un parèntesi en els anys de la Guerra Civil,
la seva correspondència continuà després fins a la mort de Pilar Feliu (1957).76
Per altra banda, la dècada dels vint comportà una sèrie de desaparicions importants per a
la nostra autora: el 1920 morí Úrsula Salvà; el 1922 Costa i Llobera; el 1926 Joan Alcover
i el 1927 la cunyada Margalida. En el clos familiar hi hagué un altre canvi que la tocà al viu:
el 1928, la seva neboda Maria entrà al noviciat de reparadores a Madrid. A partir de llavors,
Maria Antònia va anar estrenyent cada vegada més els vincles amb l’altra neboda, Pepa.77
I a finals de 1926, va aparèixer el seu segon llibre de poemes, Espigues en flor.
Després de l’aparició del volum Poesies el 1910, per descontentament del llibre i,
sobretot, per la seva immersió en les tasques de traducció, vingueren, com ja hem dit,
uns anys de sequera poètica, un període que abraça de 1911 als primers anys vint, en el
qual abunden sobretot els poemes religiosos o bé de circumstàncies, amb comptades però
molt interessants excepcions, com són les composicions «Distracció», de 1913 i «Fora
temps», de 1914.78 Que no escrivís gaire en aquests anys, però, no significa que no seguís
76 La correspondència es pot consultar a la Biblioteca Alemany. Les cartes de Pilar Feliu a M.A. Salvà
constitueixen un conjunt de 243 documents: E-MAS-C-11 (carp 64/68-115); les de Salvà a Feliu, 138 documents
(ZH1-1).
77 El 1944, quan la situació econòmica a la família del germà feia aigües per tots costats i Salvà es veia
pressionada més o menys directament a ajudar amb el seu patrimoni, en una carta del 26 d’abril exposava la seva
preocupació a l’amiga Pilar Feliu, perquè aquests «problemes de família impedint-me fer del meu patrimoni l’ús
que jo somniava, que era adjudicar-lo a Na Pepa, l’única neboda pròpia que tinc a casa i que per tant semblava
destinada a esser la meva crossa; noia que a més de portar el nom de la meva mare, és intel·ligent, piadosa en el
ver sentit de la paraula i la més artista de tots els meus nebots.»
78
«Distracció» va aparèixer al setmanari Sóller el 22 de febrer de 1913 i el manuscrit conservat
a la Biblioteca Alemany de «Fora temps» (MMSS-MAS-C-10) va datat el 17 d’agost de 1914, o sigui, que són
de redacció relativament propera. Són dels poquíssims poemes d’aquest període que foren recollits en volum,
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amb interès la poesia que s’anava publicant, especialment a Barcelona. L’epistolari,
com sempre, ens en dona proves fefaents, amb comentaris molt interessants. Així, el 22
de juny de 1913 escrivia a Jaume Bofill i Matas comentant-li el nou volum Somnis: «És
particular lo que m’ha passat amb les poesies d’aquest llibre: de tot d’una vaig estranyarles una mica; em sonaven a cosa nova, i un xic atrevida; mes a penes vaig llegir-les ja me
guanyaren el cor, i de llavors ençà les he llegides i rellegides, sempre amb vertadera fruïció.
Jo no sé què serà que me’n sol pendre així amb lo qui verament m’interessa, i el cas del
seu llibre ve a esser un de tants de casos com m’ha passat en el món això mateix, de manera
que lo qui de moment semblava una cosa anormal, ben mirat ve a esser com una llei de mon
esperit... jo el trob bellíssim!»79 Llegí també Cançons i elegies (1916) i L’alta llibertat (1920)
de Clementina Arderiu, diverses traduccions de Carles Riba (1918 i 1919).80 L’agost de 1920,
rebia Selvatana amor de Guerau de Liost, un llibre que la va colpir perquè «en certs endrets
trob exagerada la nota sensual, que repugna al meu temperament», encara que també
el trobàs «xopat d’autèntica poesia camperola».81 I el mateix 1920, escrivia a Ferrà que havia
rebut l’últim llibre de Josep M. López-Picó (segurament El meu pare i jo, del 1920) i li deia:
«em sembla més humà que els antecedents. Tal volta és que jo ja m’hi vaig avesant, al seu

encara que molt canviats i cadascun amb títol diferent. «Distracció» passà com a «Terbolí» a tancar el recull
Llepolies i joguines; «Fora temps», amb el títol «No em diríeu quina estrella», s’incorporà a Espigues en flor. El que
resulta curiós és que els dos poemes, tan diferents a primera vista, comparteixen una mirada enrere a la vida
personal, i més concretament a la vida sentimental de l’autora, com si el seu record hagués vingut de cop i sense
avisar. Val a dir que en el primer, «Distracció» (reproduït a Bartomeu Font Obrador, Historia de Llucmajor,
volum 8, Mallorca 1999, p. 405-406), aquesta característica ve molt llimada a la versió incorporada a Llepolies
i joguines. Vegeu, Miquel Sbert, «‒Per on passa? ‒Per on vola? (Dos mots per a una lectura de Llepolies i joguines)»,
Maria Antònia Salvà, Llepolies i joguines, Mixtàlia 11, Palma 2007, especialment p. 33-40.

79
Enric Bou, «Correspondència d’escriptors mallorquins amb Guerau de Liost», Randa 15, 1983,
p. 105-129.
80 El 21 de desembre de 1919 escrivia des de sa Llapassa al matrimoni Riba/Arderiu, a qui havia vist en la
seva estada a Barcelona i els deia que «guard per les festes de Nadal com es fa del bon vi» la versió de Riba
de l’Odissea. Carles-Jordi Guardiola, «Quaranta-quatre cartes d’autors mallorquins adreçades a Carles Riba
i Clementina Arderiu», Randa 10, 1980, p. 149-155.
81
Val a dir que també Costa i Llobera, en una carta posterior a la de Salvà, del 10 de setembre de 1920,
li atacava, i molt més directament, la suposada sensualitat del llibre. Enric Bou, citat, p. 114.

44

-

Maria Antònia Salvà (1869-1958). Poesia i vida

estil.» (carta del 24 de novembre).82 I, òbviament, llegia els llibres que anava publicant Josep
Carner ‒i que ell li feia arribar sempre, dedicats‒ l’autor que sentia més a prop de la seva
pròpia obra poètica. És significatiu, en aquest sentit, el comentari que Salvà escriví a Ferrà
després de llegir uns articles que Gaziel havia publicat a La Vanguardia sobre la poesia
catalana i la de Carner: «Els he llegits i rellegits amb fruïció vertadera [...] Una cosa, amb tot,
m’ocorre, i Déu em perdó l’atreviment de dir-la: em sembla que en Carner, enllà del seu
barcelonisme i de la seva adorable ironia, i de la fina percepció del paisatge natal, té altres
acerts que caldria esmentar dins un estudi crític de la seva obra. Bastaria obrir el llibre
Monjoies i vendrien en tropell “El jogalleig”, “La més perfecta”, “Els infants del Boreas”,
“Cibeles”, “La dona forta”, “El salm dels pecadors” i tantes i tantes altres que en trobaria
si no citàs ara de memòria, totes notabilíssimes i que no encaixen dins cap dels aspectes
baix dels quals ens mostra el poeta el notable crític, amb tot i esser aquelles obres
inconfonibles, personalíssimes d’un poeta qui dins la literatura catalana ‒cal confessar-ho
sense apassionament‒ culmina per damunt tots.» (carta del 3 de febrer de 1919).
La seva sequera poètica començà a minvar en els primers anys vint, quan encara
l’absorbia la traducció d’Els promesos. Va ser Miquel Ferrà qui li va proposar fer una nova
edició del primer recull, i ell mateix en començà la revisió. A finals de 1920, Salvà escrivia
a Arderiu i li deia que havia fet algunes poesies originals que «si arrib a fer la segona edició
del meu llibret, em serviran per suplantar-ne algunes de la primera edició, que hauré
de treure perquè ja resulten momificades.» (carta del 19 de desembre de 1920). Tanmateix,
el projecte quedà aturat i l’autora anava ampliant el seu cabal de poemes nous molt a poc
a poc. El 1923 la idea tornà a agafar empenta, quan el volum Poesies era ja introbable a les
llibreries de Palma.83 Així, el 19 de juny Salvà escrivia des de sa Llapassa a Ferrà que s’havia
«entretinguda en col·leccionar les originals qui no estiguin en el llibre i siguin una mica
passadores, i entre llargues i curtes en sumen una vintena, les quals podran servir per cobrir
82 Per a la relació dels poetes mallorquins amb la nova poesia catalana, vegeu Isabel Graña i Zapata,
Els poetes de l’Escola Mallorquina i l’Associació per la Cultura de Mallorca, Barcelona 2007; també, Isabel Graña
«Maria Antònia Salvà o la plenitud de l’Escola Mallorquina», Escriure sense context, citat, 106-120.
83 El 6 de gener de 1923, Salvà escrivia a Miquel Duran i li enviava els dos últims exemplars que li quedaven
del seu llibre, informant-lo que a Mallorca ja no n’hi havia més. Vegeu Francesc Lladó Rotger, «Cartes de Maria
Antònia Salvà a Miquel Duran (1908-1924)», X Jornades d’Estudis Locals, Inca 2009, p. 59-74.
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les baixes si s’arriba a fer a la segona edició del llibre, que tal com és, encara té lectors!
Guard com a tai de sembrat (i permet-me l’expressió rústica) la nota d’aquella selecció
que em feres de les incloses en el tom.» El setembre, li confirmava a l’amic el seu desig de
«reeditar les meves originals, cosa que voldria fer abans de morir, perquè aquella primera
edició no m’agrada ni baix del punt de vista tipogràfic ni de selecció dels treballs, com tu
saps bé.» (carta del 14 de setembre de 1923). Hi ha una altra afirmació en aquesta mateixa
carta que val la pena remarcar per més que no estigui directament relacionada amb l’edició
d’Espigues en flor perquè posa de manifest com l’«estil» de la seva poesia començava a obrir
solc... i també que això no la feia gens feliç. En comentar els poemes premiats en els Jocs
Florals de Felanitx organitzats per l’Associació per la Cultura de Mallorca, deia: «No
em vaig poder sostreure a un primer moviment com a de gelosia al descobrir en dues
de les poesies premiades un parentiu no gaire llunyà amb la meva obra original o de
traductora.» Tanmateix, malgrat que Ferrà s’oferí a ajudar amb el que fes falta, la cosa
va tornar a aturar-se i també continuà «la meua eixutor poètica, desesperant»,84 i no va ser
fins a començaments de 1925 que el nou llibre va començar a caminar definitivament.85
Hem vist com tant Maria Antònia Salvà com Miquel Ferrà parlaven sempre de «reedició»
del llibre Poesies. Però també com l’autora de cap manera volia que fos simplement això,
perquè ni li agradava la selecció de poemes que se n’havia fet ni li agradaven aquells
que ja trobava momificats. I, realment, Espigues en flor és sens dubte alguna cosa més que
una reedició amb afegitons del volum Poesies de 1910. Miquel Ferrà va ser el seu fidel
acompanyant en tot el procés de revisió i d’edició, però sempre deixant que Maria Antònia
Salvà hi marcàs les seves pròpies directrius. Les cartes de 1925 i 1926 són un veritable
dietari de la transformació de Poesies en un nou llibre, que aparegué finalment amb pròleg
sorpresa de Josep Carner: Maria Antònia Salvà volia de totes passades que fos Ferrà qui el
fes, però aquest es decidí per Carner per facilitar-ne la recepció a Barcelona. De fet, Salvà
quedà una mica decebuda ‒malgrat la seva admiració cap a Carner‒ i Ferrà ho comprengué
84

Carta de Salvà a Miquel Duran, del 30 de juliol de 1924.

85 «És precís que immediatament vegem de reeditar-les millor, les teves Poesies. M’ho vols deixar a mi?»
(Carta de Ferrà a Salvà del 23 de gener de 1925); «no tendrem més remei que fer una mica de reeditació de les
meves poesies originals. I què més voldria jo, sinó que tu li fesses de padrí?» (carta de Salvà a Ferrà del 9 de febrer
de 1925).
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massa tard.86 I, tanmateix, en plena postguerra, aquest pròleg carnerià acabà convertint-se
en tot un símbol que la nostra autora defensà a tort i a dret. Ja ho veurem.
Passem ara a esmentar, encara que sigui per sobre, algunes de les característiques
del llibre. Per exemple l’estructura. El llibre presenta moltes més seccions que l’anterior
(quatre seccions a Poesies i nou en aquest), la qual cosa significa una tria més acurada
d’on ha d’anar cada poema, encara que el que arrodoneix l’estructura global del llibre és la
utilització d’un recurs que repetirà a El retorn i també a Cel d’horabaixa, és a dir, a totes
les seves obres majors: la inclusió d’un poema introductori i d’un poema de tancament,
que serveixen per relligar tot el conjunt. En el cas d’Espigues en flor, «Remembrança», escrit
el 1926, obre el volum, en forma de mirada cap enrere de la vida i de l’escriptura («Amb
plaenta remembrança / he tornat als primers fulls / de ma vida que s’avança...»). El tanca
el poema major per antonomàsia, «El poema de la Llapassa», escrit, com sabem, el 1925.
Diversos poemes de Poesies van caure del nou volum,87 altres s’hi van mantenir alhora
que se n’hi incorporaven d’antics i, sobretot, de nous. Perquè, com li va passar sempre,
la proximitat d’una nova publicació desencadenà en l’autora un nou desig de creació.
Després dels anys de sequera i dels tímids avenços del 1920-1924, els anys 1925 i 1926 foren
molt productius. I el que cal assenyalar és que la majoria d’aquests nous poemes es van
incloure sobretot en les dues seccions més innovadores del llibre: «Flora humil» i «Hores
serenes». «Flora humil» (nou poemes: un d’antic, «Margarides», de 1906, i la resta de la
86 «Crec que, quan vaig rebre la teva lletra, per un moment em vaig arrepentir de no haver-te escrit jo el
pròleg. La teva preferència em deixà confús i m’arribà també a l’ànima. I encara et diré que aquest arrepentiment
el sentia jo des del dia que em vares fer la primera indicació. Però feia ja temps que En Carner [...] tenia de mi
l’encàrrec [...] Jo [...] em regonesc mancat d’aquest do excepcional de penetració alada ‒En Carner atravessa
les coses i sembla que no les toqui‒ i de gràcia en el dir i en les imatges, que fan del nostre amic un escriptor únic.
(Carta del 9 de maig de 1926).
87
Com volia ella, van caure sobretot poemes personals. És interessant remarcar que en iniciar-se
la primera revisió del volum antic, el 1920, Salvà indicava a Ferrà que molts poemes caldria corregir-los molt, «i
no parlem de la “Cançó de dol per n’Emília”, que em pens que més valdria suprimir-la (i això que em sap greu
no fer menció a la morta)» (carta del 24 d’agost de 19120). Finalment el poema, amb el títol «In memoriam Emília
Sureda» es va incorporar, amb correccions, a Espigues en flor, però no l’altre dedicat a l’amiga, «Per la seua corona
poètica». També és interessant el fet que a Poesies, la secció «Religioses» constés de dotze poemes, mentre que a
Espigues, només tres formessin la secció «Lilia», però no perquè la resta de poemes es descartés, sinó perquè
trobaren el seu lloc en altres seccions, especialment a «Camí d’Orient».
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dècada dels vint i sobretot de 1926) és la mirada meravellada de l’autora cap a elements
senzills de la natura, entesos aquests no com a correlat d’un estat d’ànim o sentiment, sinó
transformats en matèria poètica per ells mateixos. És, com el títol de la secció ja assenyala,
una flora humil88 que s’emmarca dins la roda del temps, amb el pas de les estacions
i els canvis que comporta a l’entorn. A partir d’ara, aquest tipus de poesia serà una altra
constant en la seva obra; una poesia que es fa reflex d’un comportament vital: les petites
belleses com a refugi davant el món. És per això que el poema introductori del volum,
«Remembrança», acaba amb aquesta estrofa:
Que em fa joia i s’il·lumina
d’una vara de ginjol,
d’un filat de teranyina,
d’un bri sec, per on camina,
cap amunt, un poliol.
A «Hores serenes» (secció que combina poemes antics, molt corregits, amb poemes
del 1926), la presència del jo poètic és més directa en moltes de les composicions, però
sempre a través d’elements externs, és a dir, la línia poètica que Salvà va iniciar al principi
del nou segle. Per la seva subtilesa, destaquem el poema «Del camí» (escrit el 1920), en el
qual, a través del motiu d’una petjada infantil trobada en el camí polsós, s’exposa líricament
l’enyorança de l’infant no tingut («Només de veure sa traça / tot el meu cor s’abellí [...]

88 Cal recordar les paraules de Joan Pons i Marquès referides al coneixement de Salvà respecte a l’element
natural: «El món de les plantes i les flors no tingué secrets per a qui es pot alçar creadora d’una veritable i rica
botànica o flora poètica, forçada admiració de poetes ciutadans, en la qual les flors cultivades i les boscanes,
els fruits, les herbes i ramells trets a rotllo són innombrables. Només un ràpid repàs dels llibres originals dona
més de 170 espècies vegetals mal comptades, entre plantes i flors [...] Difícilment es trobaria un altre poeta
per al qual l’encís del món vegetal fos una tal mina de suggestives ressonàncies.» Joan Pons i Marquès, «Maria
Antònia Salvà. Vida i obra», a Crítica literària 2, Palma 1976, p. 63-90. Insistint encara en el tema, el 24 de setembre
de 1927, Salvà escrivia a Miquel d’Esplugues: «Record, –i he recordat sempre amb una certa estranyesa– que amb
una de mes primeres conferències orals amb V., ja V. em digué que jo “també n’era, de panteista”. I si quelcom
pot apaivagar ma natural inquietud és el pensar que V., amb tot i haver-me dit allò, no m’ha atacat mai aquesta
devoció ‒no adoració‒ sempre creixent per la naturalesa, devoció passional que realment em costaria molt
de desarrelar.»
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Bella amor inconeguda, / que Déu vos do bon camí!»89 La secció «Del pla» incorpora tots
els poemes que en el primer recull formaven la «De la pagesia», però hi afegeix altres
obres mestres com «Tardor», de 1923, «Sol de març» o «Elegia del molí», les dues de 1926.
En aquests nous poemes, com havia començat a fer a partir de 1900, Salvà utilitza també
el recurs d’integrar fragments de gloses i cançons en uns poemes d’altra banda altament
intel·lectuals i n’hi afegeix un de nou: la incorporació de noms propis, siguin topònims
o antropònims, un recurs que és ben seu, però que l’enllaça amb el seu estimat Verdaguer
del Canigó90 i amb el Costa i Llobera de De l’agre de la terra. Així, el cap de Regana
i es Pou Salat apareixen al «Poema de la Llapassa», el portell d’en Vaquer a «Els captius»,
el pinar de na Borges i el serral de s’Etzerà a «Elegia del molí». I els captius del poema tenen
nom: «Gori Salvà fill d’Antoni, / Marc i Joan Puigserver, / amb Antoni Romaguera...».91
I quan ja havia començat la desintegració del patrimoni familiar, Maria Antònia Salvà
encetava en aquest llibre el procés de mitificació d’una Llapassa amb el magnífic «Poema
de la Llapassa», en tercets encadenats de versos decasíl·labs, és a dir, el metre de la Divina
Comèdia. Escrit el 1925, conservat volgudament inèdit per poder-lo donar a conèixer
en aquest volum,92 després de les bellíssimes descripcions paisatgístiques que formen
la part central del poema,93 l’elegíac final posa ben de manifest com la realitat actual té molt
més de passat que de futur:
89 Per al tema de la maternitat frustrada, vegeu els fragments de cartes entre Salvà i Esplugues de 1914,
reproduïts a Lluïsa Julià, «Maria Antònia Salvà. Fragments d’una vida escrita», citat, p. 95.
90 En una carta del 8 de setembre de 1916, en explicar-li Ferrà una excursió en solitari pels Pirineus
li detallava «a tu que t’agraden tant els noms!» els topònims pirinencs, tan amarats de Verdaguer: «Puigmal,
Nou Creus, Pic de l’Infern, amb els estanys de Carençà al peu dels espadats i les congestes que s’hi fonen.»
91 El 21 d’octubre de 1926, quan el llibre ja estava molt avançant, Salvà escrivia a Ferrà que li calia fer un
canvi a «Els tres catius», perquè havia anat a mirar la nota d’on havia tret la informació «i els catius no eren tres,
sinó quatre, un Gori Salvà qui m’havia passat per malla». Després d’això el poema va passar a dir-se simplement
«Els catius».
92
El 19 de gener de 1926, Ferrà li demanava a l’autora un fragment del poema per incloure’l en una
antologia que preparava Josep M. Capdevila, cosa a la qual es va negar perquè no volia que se’n conegués cap tros.
93 El 12 de setembre de 1926, Ferrà rememorava en una carta adreçada a la família Salvà la seva anada a sa
Llapassa, on va descobrir, diu, una nova Mallorca: «Ara veig com és justa la nota de grandesa del “Poema de la
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Salut, salut, dolça heretat aimada,
que ens mostres per l’escala de l’ahir
una avior modesta i assenyada.
Jo en sent l’encant, anc que no el sàpia dir,
i envers la benaurada clarandera
de cinc centúries, gir l’esguard enrere,
ja que la boira amaga l’avenir.

1930-1939. OH JOIA DEL PONENT!
(«RECOBRAMENT», 1933)
Oh joia del ponent. Amb aquest vers es tanca el recull El retorn, del 1934. El vers
li va ser suggerit directament per Josep Carner i Maria Antònia Salvà el va acceptar. I jo,
després de molts de dubtes, l’he adoptat també per sintetitzar la vida de la nostra autora
en un període en què s’inclouen uns anys gens joiosos de la nostra vida col·lectiva. Varen
ser també per a ella els anys en què el dolor físic la va atacar durament, en què va veure
enrunar-se encara més el patrimoni familiar i va perdre un dels seus puntals, Miquel
d’Esplugues (1934). I no obstant...
Els primers anys de la dècada dels trenta, quan la nostra autora havia ja entrat en la
seixantena, varen ser d’una intensa activitat intel·lectual. Per una banda hi havia la seva
col·laboració a les tasques que assumia la seva neboda Pepa, veritable ànima de la secció

Llapassa”, obra magna de paisatgista, qui quasi voretja la mitologia. Del seu sentit humà i terral, no en parlem.
Caldria anar a Provença per trobar-li parió.» I afegia que aquest racó de Mallorca «reclamava una interpretació
poètica i l’ha tinguda insuperable i amorosíssima. Això ja viurà sempre, com Formentor i com Núria.» És a dir,
altra volta Salvà unida a Costa i a Verdaguer.
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catequista de les Filles de Maria de Llucmajor, dinamitzada pel pare Caldentey. 94 Maria
Antònia Salvà li feia costat en tot, i assumia des de classes de matemàtiques a al·lotes
treballadores a lectures poètiques en festes catequistes, llegint, això sí, versos de Mistral.95
Perquè Mistral havia tornat a entrar amb força a la vida de la nostra autora, i altra volta
de la mà de Josep Carner. El 1930 es complia el centenari del naixement de l’escriptor
provençal i a Catalunya es començaven a moure iniciatives per celebrar l’efemèride.
A inicis d’any (carta del 27 de gener), Carner li comentava diverses possibilitats de publicar
una segona edició de Les Illes d’Or, i d’entre elles semblava decantar-se per la de l’editorial
Barcino, que pretenia treure tot Mistral en català. Això volia dir incloure la traducció
de Salvà de Les Illes d’Or al costat de les que anava fent Guillem Colom, cosa a la qual ja feia
temps que es negava l’autora llucmajorera. La seva resposta, de només dos dies més tard,
no deixa lloc a dubtes i posa també de manifest la seva fermesa quan la cosa feia falta: volia
l’edició de la seva traducció totalment desglossada de l’edició completa de Mistral i «Per
això, vull que li consti que el meu consentiment a cedir aquelles traduccions no el tenen;
i que ja em té empipada tanta insistència [...] Potser a V., allunyat com viu de Catalunya
no li sigui planer el fer-me de padrí com fins ara ha fet, amb els meus Mistrals; però sempre
li queda el recurs de no fer-me entrar en cap edició d’Obres completes» (carta del 29 de gener
de 1930). Malgrat aquesta negativa, Carner ‒també meravellat pel caràcter que sabia
treure la seva amiga quan feia falta96‒ no es va desentendre d’apadrinar altra volta les seves
traduccions, que ella anava augmentant i enviant-li, i ell llegint i suggerint modificacions.
Atenció especial, però, mereix la carta de Carner del 4 de juliol, que en contestava una de

94 Hi ha molta documentació de primera mà en la qual la figura de Josefa Salvà apareix sempre, i també
molt sovint la de la nostra autora, a Bartomeu Font Obrador, Historia de Llucmajor, v. VIII, p. 155-190. Vegeu
també les cartes a Miquel d’Esplugues reproduïdes a Lluïsa Julià, «Maria Antònia Salvà. Fragments d’una vida
escrita...», citat, p. 110-112.
95 Així, a la inauguració el 1933 del centre de catequesi, hi llegí la traducció de «Les rascadures de pastera»,
«advirtiendo antes al público que esta poesia no era original suya, sinó del gran poeta Federico Mistral y de la cual
ella era solamente traductora.» Historia de Llucmajor, v. VIII, citat, p. 170.
96 «Tot ho mereixen no solament els seus mèrits (els de V.), sinó, demés, la gràcia enorme que m’ha
fet la seva ira contra les assiduïtats columbines. Vostè indòmita (si no fos vostè diria caparruda) és un espectacle
simplement definitiu» (carta del 28 de febrer de 1930).
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Salvà en què li devia fer avinent que no pensava fer la traducció completa de Les Illes
d’Or, que algun poema en quedaria al marge. Interessant perquè ens indica que, encara
a inicis dels anys trenta, no havia aconseguit curar la seva peculiar «tuberculosi de l’ànima»,
i també per com Carner, tan acostat i tan allunyat alhora, per una vegada s’atrevia a dir-li
la seva opinió al respecte i apuntava a un tret del caràcter de Salvà que ben sovint els seus
estudiosos no han volgut veure: l’orgull.
«He cregut endevinar dos diversos mòbils per al seu determini de no fer una traducció
completa del llibre de Mistral. Sobre un d’aquests dos mòbils, em plauria de tenir
una conversa amb vostè. De moment, li diré que a Barcelona va ésser severament censurada
per l’Autoritat Eclesiàstica una dama farcida d’escrúpols que, amb destí a sos fills,
va suavitzar una de les expressions de l’Ave Maria. I no és pas que vulgui establir
una comparança entre textos sagrats i textos profans. Però, en fi, eixampla les ales del cor
de veure que l’Esperit Sant és infinitament més gosat que una filla de Maria. Si TRIOMFÉS
el criteri de vostè en l’Església Catòlica (Déu nos en guard!) el Vaticà es veuria obligat
a encastar estampetes damunt els frescos que el decoren, cobrir amb fundes fetes de fulles
dominicals meravelloses estàtues, enganxar tiretes de paper blau damunt nombrosos
passatges del Dant, de Cervantes. Ni la pobra Edat Mitjana, encara més realista, no se
n’escaparia. Una cosa m’escandalitza de vostè, i és la guspira d’orgull que s’alia al seu
concepte principalment negatiu de puresa. Diu que NINGÚ no la farà canviar de paper.
Estimada amiga, un infant de sis anys ha de poder fer-nos canviar de parer. Si ELL té raó,
vostè què li oposarà d’intangible? Un prejudici? Un encaterinament? (aquesta paraula
està molt bé, perquè ve d’un nom de dona). O bé una guspira d’aquell orgull purità,
tan heterogeni de la humilitat i la caritat? Ja comprendrà que no és pas que la vulgui
convèncer de continuar la seva tasca mistraliana. Però és que quan recordo que vostè
ha tingut al pensament que Mistral i Manzoni no eren prou purs, gairebé em sembla
d’experimentar una sensació d’asfíxia.»
Malgrat l’andanada, o precisament gràcies a ella, Salvà continuà amb la tasca
de traducció, com posa de manifest la correspondència amb Carner de la resta de l’any 1930.
L’octubre, Maria Antònia li deia a Ferrà que «passen de 2.000 els versos que he traduït
darrerament» (carta del 18 d’octubre de 1930) i el gener del 31 informava l’amic Miquel
Duran d’Inca: «Ja ho veu, en la vellesa he tinguda una ratxa de relativa activitat, perquè
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he completat la traducció de Lis Isclo d’Or amb uns 4.000 versos, que encara em caldrà
retocar i afinar per si algun dia haguessin de publicar-se.» (carta del 16 de gener de 1931).
Tanmateix, una altra pausa en la seva relació amb Carner ‒que tenia els originals de les
traduccions de Salvà‒ va fer que, fins molts anys més tard, aquesta nova traducció quedàs
inèdita. A partir de 1933 Salvà també entrà en una nova revisió de la «meva estimada
versió catalana de Mireia» («tinc la satisfacció de dir-li que expurgada la 2ª edició d’algunes
petites infidelitats que m’havien escapat a la primera, és poquíssim el que em caldrà retocar.
Amb tot, em plauria perfeccionar alguns versos qui no m’acaben d’agradar, i ja m’he posada
escrupolosament a la feina, que els remetré ajudant Déu ben aviat, a fi de que, si és que els
plagui, Vs. mateixos puguin fer les correccions», escrivia a Pompeu Fabra el 21 de setembre
de 1933).97 La tercera edició de Mireia, tanmateix, no aparegué fins al febrer de 1936.
A partir del 1928, Maria Antònia Salvà havia començat a col·laborar, mig de grat i mig
per força, a La Nostra Terra: el 9 de gener d’aquell any, el seu germà Toni li escrivia que
«com a favor propi» enviés alguna cosa per a la revista, ja que «tots veim la necessitat
de que a Mallorca es faci qualque cosa per a demostrar que la Balanguera segueix filant [...]
Ja que no tens res inèdit, almenys et suplic que tenguis la gentilesa de complaure’m a mi i al
director de la revista, que és en Guillem Colom». Salvà hi publicà sobretot poesia, original
o traducció, però també proses, com les dedicades a Josep M. Quadrado (abril 1933, en el
número dedicat al centenari de la Renaixença) o Joan Rosselló de Son Forteza (gener 1936),
les dues aprofitades per al volum d’Entre el record i l’enyorança, a més de la traducció de «La
meva escola» de J.H. Fabre (maig 1929) i de dues ressenyes: una de la traducció de Colom
de les memòries de Mistral (1931)98 i l’altra del volum IX de la traducció de la Bíblia
97 A les cartes següents del setembre, Salvà inclou la llista de modificacions. Josep Massot i Muntaner,
«Un altre epistolari de Maria Antònia Salvà», citat, p. 234-241. També el 28 de setembre de 1933 ho confirmava
a Ferrà, així com l’alegria que li produïa tant el fet que s’hagués esgotat la segona edició com que l’IEC en volgués
fer la tercera: «amb tal motiu he dedicat aquests dies a revisar una mica la meva traducció, cosa que m’ha
eixamplat el cor fent-me reviure temps qui foren, i no per cert més colorits i lluminosos que els d’avui.»
98 La Nostra Terra núm. 43-44, juliol-agost 1931. És interessant remarcar aquesta ressenya, que Salvà devia
escriure, com sempre, forçada pel germà. Tant perquè sempre es feia pregar a l’hora d’escriure prosa, com per
les especials relacions establertes amb Colom respecte a la traducció i edició de Mistral. L’escrit arribà a mans
de Toni Salvà, aleshores ja director de la revista, a l’últim moment, tal com es desprèn de la carta del 24 d’agost
de 1931. Pel seu interès reproduïm la carta sencera:
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de l’Editorial Alpha (1932).99 En aquests anys també continuava col·laborant amb assiduïtat
al setmanari Sóller, tant amb poesia com amb algunes proses.100 Participà als Jocs Florals
de Barcelona de 1931, presidits per Miquel d’Esplugues, on el poema «La rosa dins la neu»
obtingué el primer accèssit a l’englantina,101 mentre la seva popularitat a Mallorca anava
en augment en àmbits diversos. Així, el 1930, Joan Pons i Marquès llegí poemes seus
al Círculo Mallorquín, en un acte que ella tancà amb la lectura del poema «L’espigolar

«He rebut les teves quartilles a propòsit de la darrera traducció de Mistral que ha fet en Guillem Colom.
Amb aquestes qüestions sols equivocar-te molt sovint per excessiva modèstia, perquè això que dius en aquestes
quartilles era, precisament, el que havíem de menester per La Nostra Terra. Jo ja em pensava que ho faries, i que
ho faries bé, encara que fos contrariant-te a tu mateixa i beguent-te les llàgrimes; però no ho esperava tan prest.
Ha vengut en el moment precís per portar-ho a la impremta.
És necessari que aprenguis, a les velleses, a considerar-te a tu mateixa tal com ets en realitat. No hi
ha allò de “jo no sé fer aquestes coses” ni allò altre de “el que jo pugui fer no és el que cal per La Nostra Terra”.
Tu mateixa no pots deixar de comprendre, si ho medites bé, que un treball teu ha d’ésser llegit, tractant-se
de Mistral, amb més interès que el treball de qualsevol dels que fan de la crítica una professió. Al Sóller m’has dit?
De cap a la impremta més que de pressa. I és possible que pugui haver-te passat pel cap aquest disbarat?
Moltíssimes gràcies (i mans besades) en nom de tots pel teu magnífic treball, i que ens perdoni el Sóller
un altre pic, perquè primer som jo que els meus hereus.
Gràcies molt particularment del teu germà, que té un caràcter molt semblant al teu, i t’envia una abraçada
forta.»

99 La Nostra Terra núm. 49, gener de 1932. És possible que aquesta vegada la col·laboració fos un encàrrec
de Miquel d’Esplugues, perquè la traducció d’aquest volum (que incloïa els evangelis de Sant Mateu i de Sant
Marc) era del caputxí Antoni M. de Barcelona. És interessant remarcar que Salvà rememora en aquesta ressenya
els paisatges que ella va poder veure en el viatge a Terra Santa de 1909, així com les emocionades referències
a Costa i Llobera. Aquest article va ser reproduït a Bartomeu Font Obrador, Historia de Llucmajor, v. VIII, citat,
p. 411-413.
100 Per exemple, el seu pròleg al llibre de poemes de Maria Verger (Sóller, 19 de juliol de 1924), i un escrit
sobre el polèmic tema de les vidrieres de la seu de Palma, «Un prec cordial» (Sóller, 10 de març de 1928), les dues
reproduïdes a Historia de Llucmajor, citat, p. 408-411.
101 La flor natural la guanyà Joan Arús i l’englantina Josep M. de Sagarra, i els dos obtingueren
el mestratge en gai saber. El poema de Salvà, el qual, val a dir-ho, no lligava gaire per la seva temàtica amb el
premi de l’englantina, va ser llegit per Llorenç Riber. L’11 d’agost, Ferrà escrivia a Salvà anunciant-li que li havia
dut l’accèssit, «que hauria d’haver estat premi. Esplugues va ser l’únic del jurat que se’n va adonar que la teva
poesia era la millor de les presentades. Sobre això, a mi no em cap dubte.»
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de les metles» i, ja a finals d’any, el 16 de desembre, en un acte commemoratiu del centenari
de Frederic Mistral, també al Círculo Mallorquín, Pons llegí fragments de la traducció
de Salvà de Mireio i ella mateixa ho feu amb algunes de les noves versions de Les Illes d’Or
en què estava treballant.102 Al mateix temps, l’altre vessant de la seva creació poètica,
la religiosa lligada a compromisos més o menys personals, aconseguia també una gran
repercussió: ens ho diu ella mateixa, amb aquella ironia que li era tan pròpia, en una carta
a Miquel Ferrà del 25 de gener de 1931: «Ara, si no som precisament la poeta del goig, bé ho
puc ser dels Goigs, perquè (i ves comptant): els Goigs de S. Llorenç del Munt, els d’Igualada,
els de Crestaig, els de Valldemossa, i aquests altres que t’envii, i que escrits anys enrere
per Llucmajor acaben d’obtenir a la Pobla una ressonància arxicolosalíssima, segons
m’escriuen. El poble en massa cantava totes les estrofes, se’n repartiren cinc mil exemplars,
i no ho vulgues sebre...! Emperò no en vull fer pus, ja basta asuixí! Ara, de l’«Himne de la
Salut» en volen imprimir 10.000 exemplars. I he hagut de refer l’estrofa de la morenor
perquè la Imatge no és morena. I encara se’n venen amb la Venerable de Sancelles! Però
jo els he enviat an en Miquel Duran o an el seu fill, o an el P. Rosselló de Sant Francesc,
perquè ja comença a esser hora de que em deixin alenar.»103
La proclamació de la Segona República l’abril de 1931 degué ser vista amb molt de recel
a la llar familiar on vivia la nostra autora, la del seu germà Francesc, i segurament també
per ella mateixa. En tot cas, del que no hi ha dubte és del cop que els suposaren els aldarulls
anticlericals iniciats a Madrid l’11 de maig i estesos per altres parts de l’Estat, perquè aquests
els afectaren ben de prop. Maria Salvà i Cerdà, que, com hem dit, havia ingressat al convent
de les reparadores de Madrid el 1928, havia estat traslladada al convent de València

102 Isabel Graña i Zapata, Els poetes de l’Escola Mallorquina... citat, p. 313-314.
103 Molts d’aquests himnes i goigs romanen inèdits. Ens cal, ja ho hem dit a l’inici, una edició i un
estudi de la poesia religiosa de Maria Antònia Salvà, a la qual, malgrat que sempre fos d’encàrrec, no deixava
de dedicar-li tota la seva preocupació literària. Per exemple, a la mateixa carta a Ferrà, li diu, referint-se als goigs
dedicats a Santa Catalina Tomàs: «Després de molt cavil·lar per treure dels Goigs valldemossins aquell tra-re-tat
que em reploma a damunt d’ençà que els vaig escriure, no trob cap solució qui valga dos gafets (i això que hi
he pensat molt), fora de la primitiva, o sia, dir, en lloc de “beneïu vostra heretat”, “dau-nos pau i caritat”, solució
que he adoptada a la fi, encara que Costa hagi dit abans a la Mare de Déu de Lluc “dau-nos sempre bona anyada,
de caritat i de pau”».
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el desembre de 1930. Doncs bé, el noviciat de les reparadores de Madrid fou un dels
que foren atacats a la capital, i el convent de València, del carrer del Governador Vell, seguí
el mateix camí, a la matinada del dia 13. Les monges, entre elles Maria, avisades prèviament
per les forces contràries als avalots, pogueren fugir i no hi hagué víctimes mortals.104 El 2
de juny, l’amic Ferrà li escrivia demanant notícies de na Maria després d’aquests temps, diu,
«en què heu passat tantes angúnies». I afegia, «vaig sebre la tragèdia que havia passat i que
em recordà la meva visita al seu convent de Chamartín. És d’esperar que no es repeteixin
aquestes violències de la canalla». Pocs dies després, el 16 de juny, la signatura de Maria
Antònia Salvà apareixia a la primera pàgina del primer número de la publicació Verdad
y justícia de Palma, de marcadíssim to antirepublicà, fent-se ressò dels avalots antireligiosos
de dies abans i, especialment, dels atacs als convents de monges: «Pare, perdona’ls que no
saben el que fan... aquesta és la pregària sublim formulada pel mateix Fill de Déu enclavat
a la Creu, la que hauran repetit recentment tants de cristians de tota edat i de tot sexe,
inhumanament perseguits, tantes donzelles innocents (ah, com pensar-hi sense un sotrac
al cor!) qui si han patit greument d’aquesta torbonada darrera, fins al punt d’haver
de cercar a deshora un pietós refugi en la caritat dels veïns, algunes, ai!, a qui ha calgut
prendre redós enllà de les fronteres de la Pàtria! I, malgrat això, resten íntimament felices
en la pau de llurs esperits. Ah, la religió! Ah, l’amor de Jesucrist capaç d’endolcir fins
els suplicis més cruels».105 El juliol, Maria Antònia acompanyà el seu germà a València
a visitar la neboda («torna vestir l’hàbit i seguir com abans la vida de comunitat amb gran
contentament»), com explicava a Ferrà el 26 de juliol. Dels molt interessants comentaris
104 Federico Martínez Roda, Valencia y las Valencias. Su historia contemporània (1800-1975), València 1998.
105 Reprodueixo el fragment de Llorenç Capellà, A sol post. Vida i compromís en temps de guerra i postguerra.
Mallorca i Catalunya (1936-1962), Palma, 2019, p. 101. L’autor, afegeix un comentari que cal matisar: «L’article, tret
del context social del qual feia part Maria Antònia Salvà, es podria atribuir a la reacció emotiva que li devia haver
provocat, a la poetessa, la notícia dels avalots antireligiosos del mes anterior arreu d’Espanya. Molt probablement,
però, seria una versió errònia.» Com hem vist, però, no és gens erroni atribuir l’article a una «reacció emotiva»,
perquè aquesta reacció n’és el motor indiscutible. Una altra cosa és que veritablement, com diu també Capellà,
«el posicionament de Maria Antònia Salvà a favor de la causa religiosa que, alhora, és bandera de la dreta
i de l’antirepublicanisme, implica una clara definició ideològica». Aquest era, amb totes les seves contradiccions,
el posicionament de Salvà aleshores. Però, cal insistir-hi, aquest article en concret no és programàtic ni pretén
incorporar a la línia editorial del setmanari «els valors ètics de l’Escola Mallorquina de la qual ella és la
representació més genuïna».
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que li havia fet l’amic sobre la nova situació, ella s’agafava només a un: «en quant a avorrir
la grolleria, venga d’allà on venga, estam de pleníssim acord. Aquestes coses em fan un nuu
al cor, ho pots ben creure, sobretot quan de la vulgaritat més vulgar se’n fa arma per la
defensa d’ideals tan purs i tan elevats com són els ideals cristians.» Aquesta era la seva
posició personal. Que podia compartir amb el seu germà Francesc i l’ambient eclesiàstic
en què es movia a Llucmajor.
Però hi havia també l’altre germà, que, com hem vist, era el que aleshores la forçava
més a sortir del seu redol. En aquest sentit, és en part per la pròpia consciència de la seva
representativitat però també molt per les pressions de Toni Salvà i altres amics, que acabà
acceptant, després d’una forta reticència,106 la presidència dels jocs florals organitzats
per l’Associació per la Cultura de Mallorca que tingueren lloc l’octubre de 1935 i en el qual
llegí un parlament incorporat també a Entre el record i l’enyorança. Tanmateix, malgrat tot,
el replegament interior continuava sent la seva constant. Eren anys de traducció i també
d’intensa creació poètica.
El juliol de 1931, a la mateixa carta que hem esmentat abans (26 de juliol), escrivia
al seu amic Ferrà: «No em sabries dir però, com és que totes les meves poesies de vella (i
en aquest temps que correm!) m’han de sortir tarades d’optimisme?» Perquè la vellesa va ser,
finalment, per a Maria Antònia Salvà l’època de la pau interior, malgrat les maltempsades
106 El 17 de juny de 1935, Toni Salvà li escrivia en nom de l’Associació per la Cultura de Mallorca i la
informava dels jocs que se celebrarien a finals d’octubre. I li afegia: «no hi ha altre remei sinó que tu acceptis
la presidència del jurat... No facis cap gesto ni prenguis cap determinació prèvia. Calma, serenitat, i segueix llegint
fins al final.» I li deia que, si no volia fer el discurs, que ja el faria Llorenç Riber, altre membre del consistori,
però que «lo important, lo essencial més ben dit, és que tu seguis a la presidència, a la qual t’acompanyarem tots
amb palmes d’or i, si no hi ha altre remei, a la cadireta», perquè, continuava, «és necessari que el dia de la festa
seguis tu, modestament, tal com ets, en el lloc que és ben teu. Ten en compte que, una vegada morts els que
posaren Mallorca a tan gran altura en el món de les lletres catalanes, sou vosaltres tres [Salvà, Riber i Ferrà] els que
quedau en primera fila i teniu l’obligació de col·laborar, com feren ells, per conservar aquest bon nom.» Malgrat
això, i les referències den Toni a Costa, Alcover i Oliver com a predecessors als quals seguir, la seva germana,
seguint el seu costum, intentà negar-s’hi. I en un esborrany del 15 de juliol trobam: «Ja comprendràs que el
que volia dir-te és en vistes als Jocs Florals en projecte; per suplicar que em tingueu per excusada d’acceptar-ne
la presidència, àdhuc nominal, estalviant-me així de donar al públic l’espectacle del meu enrunament de cada
cop més pronunciat. Tot quant podria afegir en corroboració d’una veritat tan palesa, semblarien excuses que crec
innecessàries. Planyent de cor la decepció que aquestes lletres puguin causar-vos a tu i als que tant d’honor
han volgut fer-me, i decebuda jo mateixa d’haver-les d’escriure.»
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externes que estaven començant a arribar. Però res més lluny d’ella que l’alegria innocent
i infantil que molt sovint se li ha atribuït, sinó perfecta consciència del què i del perquè.
Ara bé, més enllà de l’aspecte personal de la seva intimitat, interessa destacar aquesta nova
situació anímica perquè va ser decisiva per a la seva creació poètica: és la que sustenta
una de les seves obres majors, els poemes que formen El retorn. L’agost del 34, uns mesos
després de l’aparició del llibre, escrivia a Ferrà «Em desplau -i molt- que creguis que en
mi la felicitat sia una virtut. Això que ho cregués Na Mercedes Massot, podria passar, però
tu?... Tu “qui has estudiat gramàtiga” tendries obligació de cavar una mica més endins
i veure que allò no és virtut ni tan sols art. Temperament, si acàs, i gràcia del cel. Allò de
És que sent
tantes veus ofegant sa escomesa
tants d’encisos que em roben l’esment!
és en mi positivíssim, com no ho fou mai de la vida (casi bé diria) i és ben poc el que
en transcendeix en el meu darrer llibre (en bona hora sia dit) d’aquesta plètora de gaudi
interior que Déu permet. Ell sabrà per què, i del qual puc caure ara mateix.» (carta del 2
d’agost de 1934). Quan escrivia això, feia més d’un any que l’atacava una duríssima malaltia,
pràcticament immobilitzada i condemnada a uns règims severíssims, com explica en carta
del 6 de setembre a sor Càndida: «Fa més d’un any que la facultat em té, com aquell
qui diu, sense menjar ni beure sinó un roegó i fins i tot al pa i a l’aigo tenc de posar tassa (mai
havia sentit dir això de privar s’aigo), llet i tot només en prenc un poc es dematí. Un poc
de pancuit, un poc de verdura, fruita sa que puc i així... Es metge diu que tot és cosa de sa
sang i de ses venes. Un dia em vaig entretenir a contar ses molèsties i flaqueses que em
dona es meu mal i me’n sortiren devers 15. Ara de la resta, estic com un pern de rifa,
xaravel·la com mai, gràcies a Déu.»
El retorn aparegué la primavera de 1934 a Barcelona i està definitivament lligat a Josep
Carner. És, ben cert, un llibre cent per cent Maria Antònia Salvà, però sense Carner
no hauria existit tal com va arribar a ser. Mentre al llarg del 1930-1931 treballaven
conjuntament en el projecte d’edició de Les Illes d’Or, Salvà li va començar a fer conèixer
algunes de les seves noves composicions, com el poema «Idil·li», dedicat al seu germà Toni,
sobre el qual, com sempre, Carner li feia un munt de suggeriments de coses a canviar
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que ella seguia, en general, però no sempre107 (carta del 13 de novembre de 1931), o «El
bé de l’aigua». Vingué després un dels llargs silencis carnerians que tant de mal feien
a la nostra autora, fins que a mitjan maig de 1933 es reinicià, una vegada més, la seva
relació. Ho explicava, amb deteniment, a Miquel d’Esplugues en una carta pràcticament
monogràfica de l’11 de maig: «Abans de tot vull assabentar-lo d’haver fet “les paus”
amb En Carner. Paus que després de tot, no pressuposen guerra; són, com si diguéssim,
la cessació de llargs silencis mutus: incompliment, per part d’ell, a les reiterades ofertes
fetes entorn dels meus Mistrals i dels seus Dickens, i per part meva, no creure de bon to el
fer-li retret de les seves perfídies de poeta, ni tampoc l’arrossegar-me massa als seus peus,
ja que ni del seu trasllat a Hendaia m’havia dit un sol mot.» Aquesta era la relació, sempre
tan complexa, que existia entre Salvà i Carner. De fet, aquest pic va ser ella qui, aprofitant
un premi de Carner als Jocs Florals i l’aparició d’El veire encantat, trencà el silenci en forma
de telegrama i tarja de felicitació, i «això donà lloc a l’espurna que havia d’encendre
novament la plàcida lugor de les nostres amicals relacions.» Val la pena reproduir
el comentari que segueix perquè, encara que ja conegut, explica molt bé com veia Salvà
la seva relació amb el poeta català: «Em passa amb en Carner una cosa per demés estranya,
a penes comprensible amb lo diferentíssims que som ell i jo en edat, en nivell cultural, en el
medi que es desenrotlla i es desenrotllà sempre la nostra vida, etc., malgrat tot el qual
trob jo una secreta afinitat entre el seu sentir i el meu que debades cercaria en aquells
poetes entre l’obra dels quals i la meva no seria gens difícil al públic d’establir paral·lelisme.
Cregui que a mi mateixa em desconcerta això de trobar en l’obra carneriana tantes i tantes
formes d’expressió que jo hauria tingut per pròpies abans de llegir l’incomparable Poeta.
És una mica el cas del meu germà Antoni de què li parlava l’altre dia. És dir, no és el mateix
cas, perquè els objectius den Carner i meu, són del tot diferents, i a més, ell posseeix
la gràcia i l’art de dir les belles coses, mentres que jo, pobra de mi... Però això mateix
és qui fa ressaltar certes coincidències.»108 I és sens dubte per aquesta afinitat d’esperit
que Salvà oferí a Carner que fos ell qui es fes càrrec de l’edició d’un futur llibre. Encara
107 Salvà li’n va enviar una nova versió. Carner, en carta del 24 de novembre l’advertia que «No ha de
fer mai res pel que jo digui, sinó mirant vostè mateixa del punt de mira que jo suggereixo. A mi ara el poema
m’agrada del tot.»
108 Valentí Serra, Cartes de Maria Antònia Salvà a Miquel d’Esplugues, citat, p. 630-632
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més, crec molt possible que fos la represa de la correspondència i l’intercanvi de poemes
entre una i altre el que despertà en Salvà el desig de treure a la llum un nou volum poètic.
Carner, «molt pagat de la distinció que em fa en escollir-me com a primer lector del seu
llibre futur», acceptà l’encàrrec (carta del 3 d’octubre de 1933). Però l’acceptà a la seva
manera, és a dir, a consciència i entrant-hi a fos. Això es traduí en un any sencer de cartes
amb poemes amunt i avall ‒recordem que Carner era llavors cònsol a Hendaia‒ i amb
propostes de canvis i correccions que la poeta anava acceptant sovint, però no sempre,
aspecte que ha estat estudiat a fons per Lluïsa Julià i en el qual no cal entrar de nou.109
A diferència d’Espigues en flor, que recollia composicions escrites en un lapse
de temps molt ampli, El retorn pràcticament està format per poemes escrits els anys trenta
i és per això que aquests responen al nou estat d’esperit, de calma interior, de l’autora.
Ara bé, el seu diàleg epistolar amb l’amic poeta també va constituir per a ella un estímul
a la creació: Carner, el 22 de febrer de 1934 la felicitava «per aquest doll inexhaurible
de clares inspiracions»,110 i el 13 de març afegia: «ara ja sabem com forçar-la a florir; amb la
imminència de la publicació d’un llibre.» Aquesta característica del llibre la remarcava
la mateixa autora a Miquel Duran en carta del 23 d’agost de 1934: «El Retorn no és
una replega general, sinó una selecció. Fins una gran part de les composicions que integren
el petit volum són novíssimes, algunes de darrera hora.»
Va ser també Carner qui li va suggerir el títol, així com que escrivís un poema per obrir
el llibre que el justifiqués. Salvà va trobar de seguida el to i, d’aquí, el poema «El retorn».
Retorn als somnis («als bells somnis facem un retorn»), retorn al passat, ara que el present
ja és al caire del final, però també en calma:
Ara el sol de la penya és al caire,

109 Lluïsa Julià, «Josep Carner en l’itinerari poètic de Maria Antònia Salvà», Lectures de Maria Antònia Salvà,
citat, p. 76-98. Julià assenyala, i val la pena recordar-ho, el cas més impactant d’intervenció de Carner, perquè
es tracta d’un dels poemes més celebrats de Salvà, «El pi ver», en realitat, en el seu estadi final, obra directa
de Carner. Per a la proposta concreta de canvis i la seva acceptació o no per part de Salvà, vegeu l’epistolari entre
els dos poetes i, sobretot, l’anotació de Julià, que ho segueix poema a poema.
110 Alhora, amb la seva ironia sempiterna, afegia: «Si jo fos el seu director espiritual li comandaria escriure
cada any dos llibres de poemes, per a combatre López-Picó i descoratjar el més fecund dels escriptors de Mallorca,
Colom, per vostè ja atuït d’un cop de bec.»
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Ara és dolça la calma de l’aire:
Tot convida: provem el retorn.
La carta en què Carner li suggeria el títol del llibre és del 22 de desembre de 1933.
És interessant remarcar aquí una carta de Salvà a Ferrà de molt poc després, del 20
de gener de 1934, en què insisteix també en aquesta característica essencial del nou volum,
aquest mirar enrere i extreure de les vivències i dels seus records la saba per a les noves
produccions. Diu Salvà:
«T’envii, com desitges, un parell de botons de mostra de la meva recentíssima producció
poètica que també ve a esser “un secret de família” reservat per ara a tu i a ben pocs més,
com te deia en la meva darrera carta. He cregut que si havia d’atènyer un bri d’originalitat,
avui qui s’escriu tant, havia de ser pouant en els propis records personalíssims. Aquí
tens, per exemple, “L’herba enamorada”: no és més que un episodi viscut qui res no té
a veure amb cap creença popular (qui, per poètica que fos, correria el perill d’haver estat
ja aprofitada per qualcú). És tan sols una senzilla memòria extreta de la meua vida. Igual
podria dir de “La Petxina”, d’aquell “Idil·li” de la roella, de “L’amor torna negra / l’amor
torna blanca”, de tantes altres (moltes de les quals ja no et són noves, i que poc hauré
de poder que no arribi a formar un novell recull. Hi ha encara molt de trèvol que treure,
com diuen els pagesos, abans de que això sigui un fet.»111
L’anècdota personal convertida ja en record i aquest transformat en poesia. Una de
les bases d’El retorn. Per això, el seu germà Toni li escrivia: «quant a mi, tu ja saps que som
tal volta el que millor pugui fruir i entendre els poemes de la primera part del teu llibre,112[...]
111
A la carta següent, del 28 de gener, Salvà ja anunciava a Ferrà la propera aparició del llibre, de la
qual sembla que aquest no en sabia res: vol que ell sigui el primer que tingui la notícia «d’una cosa qui m’ha
fet un bri d’il·lusió», que l’impressor Gili té ja els originals d’un nou llibre: «Allunyada jo aquests darrers anys,
com aquell qui diu, de tot comerç literari, quan escrivia alguna cosa no ho feia en vistes a preparar un llibre; però
en Carner m’hi encoratjà darrerament, i entenent-se amb en Gili s’ha cuidat de tot». Passen ja de setanta, continua,
les que entraran, «refetes, les que quedaren fora d’Espigues. Amb tot, el tomet d’ara no crec que faci, de bon tros,
el número de pàgines de l’altre, perquè la major part dels poemes són curts, com aquell que et vaig enviar i alguns
encara més.»
112

La secció «Esbart dispers».
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Així i tot, els de les dues darreres seccions113 em semblen immillorables i definitius. No em
cans de llegir-los i de cada vegada em semblen més dignes de figurar a qualsevol antologia
de poetes europeus [...] “L’aranya oscil·lant”, “La rosa dins la neu”, “De cara a l’avenir” i
“Recobrament” són, com he dit, coses definitives.»
A banda de les composicions que l’obren i el tanquen, El retorn està dividit en cinc
seccions, i la distribució dels poemes ‒obra en gran part també de Carner‒114 hi és molt
cuidada. Com hem vist, la primera, «Esbart dispers», introduïda també per un poema
programàtic del mateix títol, és la que està més centrada en els «records d’una infantesa
remota» i d’una primeríssima joventut, amb velades al·lusions a l’enamorament («Fiblada»
i «La petxina»); ve després «Terra pairal», i el primer poema, també del mateix títol, és la
declaració d’intencions del conjunt: mostrar la bellesa recòndita («si l’encís resta ocult
de tan subtil?») de la seva terra. A diferència de les composicions que formaven la secció
«Del pla» d’Espigues en flor, les d’ara més que la mitificació de l’heretat pròpiament dita,
sa Llapassa, giren entorn d’elements concrets de la natura de la Marina llucmajorera
(«Esparregueres florides», «El pi ver», «Un ocellic», etc.), i una de les seves característiques
dominants, l’escassesa d’aigua («El bé de l’aigua», del 1931 i «Temps d’eixut», del 1926,
no incorporada, però, a Espigues). Dos poemes, però, sí que estan lligats directament amb sa
Llapassa: «Historial d’unes alzines», amb l’avantpassada Elisabet, que entroncà la nissaga
llucmajorera amb Esporles, i amb l’oncle Perot, que sembrà els aglans que donaren
les grans alzines (i altre cop amb la utilització dels noms propis dins del poema); i l’elegíac
«L’amor del lledoner extint», l’arbre ja mort «que fores, amb la torre / honor del vell casal».
Tanca la secció un poema d’aire diferent, però també elegíac, ara d’uns costums que es
perden, «Espigolalles», que acaba amb dos versos («Ai Maria, Mariel·la, / que n’ets lluny
per no tornar»), dels quals deia Carner: «Els dos versos finals, imprescindibles. Són un
gemec directe que dona peu a tota la descripció anterior.»
La secció «Fe i pàtria» s’obre amb una al·legoria de sant Jordi («Una rosa»), conté
sobretot poemes de caire religiós i és la que recull més composicions escrites abans dels

113 «Flabioleig» i «L’etern encís».
114 En carta de gener de 1934 li deia a Salvà que «També, si li plau, faré l’ordenació dels poemes» i el 30 del
mateix més li repetia que en proposaria l’ordre.
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anys trenta. «Flabioleig» és més miscel·lani (significativament no té poema introductori),
amb una sèrie de poemes dedicats a gent propera115 o no (entre altres, «A les donzelles
de l’any dos mil»), i que es tanca amb tres poesies de caire diferent, que segueixen un dels
camins que va obrir al llibre anterior: la descripció d’elements de la natura sense presència
del jo poètic: l’espectacular «Lloança de les flors camperoles» (amb trenta-quatre noms
de flors humils) ‒una veritable «lletania floral», que deia Carner‒, «Cap al cingle» i «El
braverol».
«L’etern encís», l’última secció, agafa el nom d’un poema de 1931 i introdueix directament
el tema de la vellesa del jo poètic amb dos poemes inicials i dos de finals. A l’entremig, altre
cop elements naturals, flors humils o insectes, amb peces tan subtils com «Holocaust de la
rosada» i «La flor de la son», sorprenentment descartada d’Espigues en flor. Els dos poemes
finals de la secció formen un bloc homogeni, amb el jo poètic en primer pla: «De cara
a l’avenir» planteja l’acceptació del passat i del futur, porti aquest el que porti, sempre
acompanyada de la poesia «que amares ma vellesa / de goig i de serena fortitud». «La humil
tradició» va un pas més enllà perquè aquí el jo poètic es presenta com el que uneix el passat,
ara personalitzat en els avantpassats, amb el futur, també personalitzat en els nets dels
nebots. Amb un vers final que uneix la figura i el record de la persona al de la seva obra:
«Oh la gentil, la dolça anomenada, / quan en l’oblit mos versos s’hagin fos!».
El tancament el fa, com ja hem dit, el poema «Recobrament». Poema religiós, que mira
més enllà. El recobrament és, sens dubte, el de l’eternitat que l’espera. Però sempre
acompanyada, molt ben acompanyada, de tot allò que ha viscut:
Res de quant estimí no m’és absent;
Tot quant al món m’ha fet bona escomesa,
Es revesteix per mi de jovenesa
Al sol auguri del recobrament.
Oh joia del ponent!

115 Malgrat el punt de partida més o menys circumstancial, Salvà, com sempre, corregeix i poleix, i encara
més amb Carner de censor implacable. És interessant, en aquest sentit, «El brot de poncir», dedicat a la cunyada
Isabel Font. De la primera versió de 1926 a la del volum, del 34, hi ha canvis fonamentals.
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El 28 de novembre de 1934, escrivia Salvà al caputxí Agustí de Montclar que en el nou
llibre «hi són reflexades les dues influències decisives en l’evolució darrera del meu esperit:
la influència literària den Carner i l’espiritual i optimista del P. Miquel, influències que m’ha
plagut sempre mantenir acoblades.»116
El retorn tingué una molt bona recepció crítica. No hi podem entrar en detall. Recordem,
però, els comentaris de Miquel Ferrà, els que ella més aprecià:
«Crec que, en la seva aparent modèstia, aporta a la poesia catalana una de les notes
més pures. El seu valor inapreciable li ve, no sols de l’art primorós amb què està escrit,
sinó d’una actitud espiritual que el mateix Goethe admiraria. Aquest llibre ets tu mateixa:
no te’n sabria fer millor elogi. Aquesta benaurança en la simplicitat que tot ell respira;
aquesta pau de posta serena, amb el joiós pressentiment de l’auba de l’etern Dia; aquest
esguard que es posa sobre el passat tan dolçament i sense recances, com una bendició
tranquil·la; aquesta aliança de Mistral i de Sant Francesc en l’evocació, plena de simpatia,
d’un nom pagès, d’una floreta anònima per molts o d’un ullastre de garriga; aquest realisme,
amorós de coses familiars i casolanes banyant-se dins un aire cristià que totes les nimba,
tot això és poesia viva, de la més alta i exquisida qualitat.»117 (carta del 10 de maig de 1934).
Pocs dies després, Salvà li contestava: «T’he de dir sense embuts que al veritable esperit
del llibre, ets tu qui l’ha comprès, i això tot sol ja em compensaria d’haver-lo fet». Però
la carta continuava amb un seguit de consideracions molt interessants i que poden servirnos per tancar aquest apartat sobre El retorn. Perquè Maria Antònia Salvà era ben conscient
que a Mallorca comptava amb dos tipus de públic, el més o menys intel·lectual catalanista
i culte, però també el popular que cantava de memòria els seus himnes o goigs religiosos o,
més a prop, la gent llucmajorera que ja la considerava com a cosa pròpia. I ella, íntimament
satisfeta del seu llibre, sabia que aquest difícilment arribaria a una bona part del públic
116 Valentí Serra, «Cartes d’Agustí de Montclar a Maria Antònia Salvà», Estudios Franciscanos 90 (1989),
p. 451-475.
117 El 28 de maig de 1934, Ferrà escrivia a Joan Pons i Marquès: «Has parlat enlloc del llibret darrer de Na
Mª Antònia? Si ho fas (jo no sé quan podria, i ho desig molt) me sembla que estaria contenta que tenguessis
a col·lació quelcom de lo que li dic en una lletra, que ella et deixarà veure, i que l’ha afalagada per lo exacte. Jo crec
que algunes poesies d’aquest llibre són de lo més pur que s’ha escrit en català.» Miquel Ferrà, Cartes a Joan Pons
i Marquès (1915-1947), a cura d’Isabel Graña i Zapata, Barcelona 1997, p. 145.
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mallorquí perquè la situació, deia, era complexa per als escriptors que comptaven «amb
una certa simpatia dins el poble»: «al vocabulari de mots dialectals n’hi hauríem d’ajuntar
un altre de mots incomprensibles pel nostre públic; i no sols un vocabulari de mots obscurs,
sinó una pila de notes qui aclarissin conceptes que es troben dins el llibre a cada full, i que
no poden ser compresos segons de qui [...] Això és un dels principals motius de no haver
pogut posar exemplars d’El Retorn a les llibreries de Llucmajor.» Tanmateix, la només
aparentment assequible Maria Antònia Salvà continuava: «jo crec que l’escriptor no ha
de tancar-se massa dins un cercle reduït de possibles lectors. Que té, no sols el dret, sinó
casi diria el deure d’usar de tots els mots llegítims de la pròpia llengua, per tal de contribuir
a enrobustir-la i unificar-la de cada dia més.» (carta del 18 de maig de 1934).
Just després de l’aparició «d’aquest benjamí de la meua vellesa batejat amb el nom de
Retorn» començaren, un darrere l’altre, grans sotracs externs que afectaren, i molt, la vida
personal de la nostra autora. En primer lloc, la mort inesperada de Miquel d’Esplugues
l’1 d’octubre. Salvà havia pogut veure’l i havia pogut parlar amb ell l’1 d’agost, «digne
coronament de la seva direcció, paraules que foren per mi de gran consol, orientacions
per l’avenir, i després de tot me beneí. Als dos mesos justs d’això que dic, o sia, l’1
d’octubre, estava el pare de cos present. Vint-i-quatre anys (no complits encara del tot)
portà el timó de la meva nau interna.» (carta a sor Càndida del 4 de novembre de 1934).
A partir de llavors, el seu guiatge espiritual el portà el secretari personal d’Esplugues,
l’esmentat Agustí de Montclar. Si hem de creure les pròpies paraules de Salvà, el mestratge
d’Esplugues va ser tan profitós per a ella, que ni la seva mort va poder desbaratar-lo. Ho deia
a l’amiga sor Càndida, que en la carta de condol que li havia enviat li deia que aquesta
mort devia haver estat per a ella «pena i amargura i això, per la misericòrdia de Déu no és
prou exacte [...] la paraula amargura té qualque cosa de tan encongidor i repulsiu que (en
aquest cas almenys) ha restat fora del meu diccionari.» Salvà afegia després un comentari
que ens pot servir per apropar-nos a la seva complexa personalitat i, més interessant encara,
per veure com ella n’era conscient, d’aquesta complexitat: «Atribuir això a virtut valdria
tant com considerar-ho fruit d’una violència o d’un estudi casi bé de part meva inexistents.
*El temperament propi i fins de vegades les trapasseries del jo poden minvar molt el mèrit
aparent del nostre edificant procedir.* Consti que la frase enclosa entre les dues ** va per mi i
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no per altres. Déu me n’alliber de sermonar! Nota de la qui escriu després de rellegir aquest
bugat).» (Carta del 8 de maig de 1935).118
Pocs dies després de la mort de Miquel d’Esplugues tingueren lloc els fets del 6
d’Octubre i la proclamació de l’Estat Català per Lluís Companys, que trasbalsaren l’entorn
proper de la nostra autora, ben especialment Miquel Ferrà («Lo que ha passat allà no té
consol. No és solament la sang vessada i l’autonomia compromesa, sinó l’odiositat envers
Catalunya que hauran despert pertot» (carta del 8 d’octubre de 1938) i, encara més, el seu
germà Toni, el qual sofria al mateix temps l’ensorrada del Crèdit Balear, on tenia un càrrec
destacat.119 A ella, la malaltia l’estrenyia cada vegada més («les he passades, les estic passant
encara, molt dures de salut», escrivia el 25 de març de 1935 a Ferrà; i el 7 d’agost, a Carner:
«som un Prometeu encadenat i la cadena és la multitud de mals que em tenen estacada
sense deixar-me hora segura. Dels primers de febrer ençà les he passades molt rostes.»)
i la crisi econòmica del seu germà Francesc s’havia agreujat de tal manera que una bona
part de sa Llapassa s’havia hagut de vendre. Tanmateix, tots aquests patiments ben reals
no la desmuntaven. En són prova les seves cartes d’aquests anys, i en són prova també
els poemes que continuava escrivint. Perquè l’embranzida de creació dels anys 33 i 34 no
s’havia aturat, sinó que continuava a raig. A raig fet: una cinquantena al llarg de 1935,
amb unes composicions que intentaven assajar nous camins: «He augmentat aquests dies

118 Al final, afegia que amb la intercessió del difunt i la del Poverel·lo s’obtindrien benediccions especials
per allò que ell més estimava: La santa romana església, el franciscanisme, Catalunya i la seva nombrosa família
espiritual, «entre la qual ocupa un lloc destacadíssim qui aquestes lletres escriu».
119 Així, la carta de felicitació per l’aniversari que li envià el 3 de novembre de 1934 tenia, necessàriament,
un to molt diferent del dels anys anteriors: «Són tantes les coses desagradables que passen avui i ens tenen
embolcallats dins una atmosfera densíssima que ens impedeix guaitar l’esdevenidor, que no tenc humor per res [...]
Em comença a mancar l’habitual optimisme i si no fos que tenc una gran confiança en la misericòrdia de Déu [...]
em sentiria del tot abatut [...] Perquè nosaltres estimam el nostre Poble, les nostres tradicions i la nostra llengua
d’una manera entranyable, completament aliena a tota política de partit i, sobretot, a la política funesta i sectària
dels que han posat tot això al caire de l’abisme [...] Què ens toca fer doncs ara, després del desastre? La resposta
l’ens dona Mistral en aquella estrofa, igualment escaient, del Lleó d’Arles: “Tu, Provença, trova i canta!” [...]
Esperem temps millors, tot treballant, però, com treballaren els nostres homes il·lustres: el Bisbe Torras, Prat de la
Riba, Marian Aguiló, Maragall, Costa, Alcover i tants d’altres que, com l’inoblidable P. Miquel d’Esplugues, ens han
precedit amb el signe de la fe i dormen el son de la pau. Ara més que mai, no deixem perdre l’herència que ens
deixaren Jaume I i Ramon Llull.»
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considerablement la meva secció de “Rústiques”. En tornar te les llegiré, si Déu ho vol.
Voldria que tu fossis el primer entès en el ram que les sentissis, essent com són cosa
una mica rara, i per tant compromesa.» (carta a Ferrà del 23 de setembre de 1935); «Molts
dels que allà eren presents em feren un gran elogi de la teva nova modalitat literària i molt
particularment del joc de cap o punta. En Miquel Forteza, sobre tots, es feia llengües de que
no hi ha hagut mai ningú que sabés fer coses semblants amb tanta traça i amb tècnica
tan perfecta.» (carta de Toni Salvà del 25 d’octubre). El 9 de desembre, confirmava a Ferrà
que «En lo que va d’any, he fet més de cinquanta poemes, bona part dels quals et vaig
mostrar», encara que el 26 de febrer del 36, afirmava que una bona part d’aquests s’havien
de «garbellar» per veure si n’hi hauria «mitja dotzena d’aprofitables». El 3 d’abril, la febre
creadora continuava: «Les meves malures tan variades i persistents no m’han apagat
encara les ganes de fer versos. Una mania, si vols, perquè no és cosa de repetir lo que ja he
dit mil cops i lo difícil és encetar nous temes.» Dies més tard (11 d’abril de 1936) escrivia
a Carner, amb qui no s’havia comunicat des de la mort de la seva dona l’octubre del 35.
L’informava del seu estat de salut, però també dels nous camins poètics que assajava: «Estic
feta una ruïna, amb gran rigidesa als genolls adolits, que a penes puc flectar i és una de
les coses que més em fa patir. Amb tot i això, fas encara qualque petit poema. Vaig voler
mudar un xic de registre fent algunes “joguines” com la que li envio.» Li enviava «Jovenesa
flor morada», «Cap o punta?», «De ploure» i «La vauma-poma». Va ser l’última carta abans
del desastre que arribava. No reiniciaren la seva correspondència fins al 1953.
És ja sabut que, ben a desgana, el juny de 1936 Maria Antònia Salvà signà també
la resposta al Missatge als mallorquins. Com sempre, és en una carta a Ferrà (del 28 de maig
de 1936) on exposa clarament la seva posició: «Hauria volgut que ara per ara ens deixessin
en pau, convençuda que allò que més necessitàvem ells i nosaltres era un silenci
guaridor (guaridor?... tant de bo que ho fos!) per treballar cadascú al seu redol en pro
de la cultura pàtria i de qualque cosa més transcendental els qui no pensam en laic.» Ella,
certament, «no pensava en laic», i, per tant, el seu posicionament religiós era «qualque
cosa més transcendental» encara que «la cultura pàtria». Fins llavors, Salvà havia pogut
anar fent equilibris i participar amb la seva dedicació a la cultura i la llengua catalana
‒la que justificava tota la seva obra intel·lectual, i, com hem vist, la que justificava també
tota una part de la seva vida personal‒ amb una intel·lectualitat catalana que políticament
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es trobava molt lluny dels seus paràmetres. La revolta del 18 de Juliol va trencar el difícil
equilibri.
La família Salvà de sa Llapassa de Llucmajor s’apuntà de seguida al bàndol revoltat.
Per les cartes de l’autora a Miquel Ferrà sabem que els dos nebots, Francesc i Jaume, el 28
de juliol ja formaven part de les milícies ciutadanes, abans, per tant, que el batle Miquel
Munar dictàs l’obligatorietat d’allistament a aquestes milícies dels joves llucmajorers. 120
Poc després, aquests mateixos més l’altre nebot Francesc, fill de Toni, anaren a Porto Cristo.
Al setembre, Ferrà li escrivia demanant que autoritzés Joan Pons a adherir el seu nom a
la justificació que s’havien vist obligats a escriure «davant la campanya d’origen tèrbol
i finalitats malignes que s’ha iniciat damunt la premsa, els firmants de la resposta al manifest
català, per evitar un petit calvari.» (carta del 17 de setembre de 1936). Maria Antònia
Salvà també va fer costat al bàndol franquista: aquesta era una «guerra anticomunista»
que venia a socórrer la religió, tan malmesa, i no va tenir mai dubtes de quina banda
era la seva. Ni al principi ni més tard, per molt que hagués de plànyer «les belles il·lusions
capolades», en paraules de Ferrà. El 26 de setembre del 36, el número 38 de La Semana
de Llucmajor presentava el conjunt de col·laboradors de la nova etapa de la revista, entre
ells la nostra autora, que en aquell mateix número publicava un poema castellà antic
de quaranta anys (datat el juny de 1896), «Plegaria».121 Hi aparegueren després, abans que la
publicació fos oficialment l’òrgan falangista, dos poemes inclosos a El retorn, «Al Crucifix
especialment venerat a Mallorca en la popularíssima figura de “La Sang”» i «La bombarda»,
tots dos de 1933. Que sapiguem, aquesta és l’única col·laboració pública de l’autora durant
la guerra,122 si exceptuam el pròleg al volum de poesies de Luis Ripoll, net de l’oncle matern
de Maria Antònia, Luis Ripoll Palou, coronel d’artilleria i fill del seu cosí germà Antonio

120 Antoni Vidal Nicolau, La guerra civil a Llucmajor. La demolició del projecte de convertir en cel la Terra,
Mallorca 2019, p. 84.
121 Maties Garcias Salvà, «La Semana, un periòdic local ofegat per la Guerra Civil», Actes de les II Jornades
d’Estudis Locals de Llucmajor, Mallorca 2019, p. 297-314.
122 Antoni Vidal, a l’obra esmentada, pàgines (128-129) reprodueix una carta del 14 de juny de 1938
de Salvà al batle de Llucmajor queixant-se de la gran pujada d’impostos de l’any 37 que havia de pagar per la seva
finca (de Son Monjo). Segons Vidal, va ser l’única persona que es queixà per escrit. Per altra banda, la memòria
familiar recull que també es va negar a donar cap de les seves joies d’or en la subscripció promoguda per a
recaptar fons a favor del Movimiento.
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Ripoll Sauvalle, el veritable «heroi» militar.123 Aquest net Lluís, també militar, va ser ferit
el primer any de la guerra i finalment morí al front, a la mateixa edat que el seu pare.
En el pròleg, Salvà, en un castellà d’allò més impostat, després de lloar les gestes militars
i patriòtiques de pare i fill, intentava deixar bé la poesia del parent militar, per més
que hagués de reconèixer la immaduresa general dels versos. És, sens dubte, un escrit
de circumstàncies, datat a Llucmajor el febrer de 1938. Per això, la veritable actitud i el
posicionament de l’autora davant la guerra l’hem de seguir, com sempre, a partir de la
correspondència i de la seva obra poètica. Però ara, amb unes dificultats afegides. Per una
banda, perquè les seves correspondències amb Catalunya quedaren tallades del 36 al 40,
amb els amics intel·lectuals i també la més personal amb Pilar Feliu. I, sobretot, perquè
en aquells anys, allò que es confiava al paper, i molt més si havia de passar pel correu
i la censura, havia de ser molt meditat. Ja sabem que Salvà feia servir sempre que podia
mètodes alternatius, amb Ferrà i també amb l’amiga sor Càndida, a qui deixava les cartes
al torn del convent. Tanmateix, no podem buscar a la correspondència d’aquests anys
referències a segons què, per exemple, a la repressió que ella veia de ben a prop, de gent
que coneixia de sobres, i el cas dels germans Monserrat Parets n’és exemple clar. Una petita
excepció, la referència a Llorenç, fill de Miquel Duran d’Inca, els dos signants de la resposta
al manifest dels catalans del juliol, que va ser empresonat i finalment la seva causa no tirà
endavant.124 Sí que en podia fer, en canvi, de referències, a les repressions de l’altre costat,
algunes de les quals la tocaven de prop, per amistat o coneixença (bàsicament eclesiàstics,
com el seu nou conseller espiritual, Agustí de Montclar, refugiat abans de ser afusellat
a la casa de la família Quadras,125 el jesuïta Ignasi Casanovas o Pere Verdaguer de Vic)
123 La recerca per internet ens permet saber que aquest Ripoll Sauvalle, mort a la guerra del Marroc
el 1909, als vint-i-vuit anys d’edat, és un personatge molt lloat pels estaments militars encara ara. Té fins i tot
un còmic, La paga del soldado, d’Antonio Hernández Palacios. La seva pròtesi de metall de la mà esquerra, que va
perdre a Filipines, la famosa «mano de plata», s’ha exposat al Museo Militar de Cartagena i actualment, crec, al de
València. Aquesta branca familiar, a partir de Luis Ripoll Palou, va residir sempre a Cartagena. En el pròleg, Salvà
esmenta una carta d’aquest oncle, però no l’he sabuda trobar entre el material de l’autora de la Biblioteca Alemany.
Poesías de Luis Ripoll y López, Mallorca 1938.
124

Cartes del 2 de juny de 1938, de Miquel Duran, i del 3 de juny, de Maria Antònia Salvà.

125 El convent dels caputxins de Sarrià va ser saquejat i cremat el juliol de 1936 i la documentació de Miquel
d’Esplugues va desaparèixer. Per a la conservació de la correspondència de Salvà, vegeu Lluïsa Julià, «Maria
Antònia Salvà. Fragments d’una vida escrita. L’epistolari amb Miquel d’Esplugues», citat, p. 87.
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o per vincles familiars: a més de l’esmentat Ripoll, Luis Pascual de Pobil y Chicheri, cap de
la base naval de Maó, afusellat el 3 d’agost del 1937, casat amb la mallorquina Mercedes
Truyols, tia de Mercedes Truyols i Morell, que el 1943 va casar-se amb el nebot Francesc
Salvà. La neboda monja, Maria, no va sofrir contratemps perquè l’aixecament la va agafar
al convent d’Àvila, on passà tots els anys de la guerra, fins que al setembre del 39 passà
a Madrid, a un convent del qual només quedaven «les parets rònegues».126 Tanmateix,
el 1944 ja era superiora del convent d’Àvila (carta a sor Càndida del 27 de juliol de 1944).
S’ha utilitzat molt, per a aquesta època de la vida de Maria Antònia Salvà,
la correspondència amb Miquel Ferrà, d’altra banda tan il·lustrativa per entendre un i altre
personatge. No hi insistiré més, ni tampoc en aquell «lo primer és lo primer», esmentat
ja a bastament127 i que retrata, certament, la seva posició. Sí que voldria recordar altres
epistolaris que amplien ‒però que no completen encara‒ el nostre coneixement sobre
l’autora en aquells moments. Entre altres, el de Miquel Duran ja esmentat, i, especialment,
el curt però intens amb el llavors seminarista Ramon Muntanyola, que a mitjan 1937
es refugià a Mallorca després que el seu pare i el seu germà fossin assassinats al seu poble,
l’Espluga de Francolí.128 Muntanyola conegué Salvà a través de Pere Ribot, un altre capellà
català refugiat a l’illa, i connectaren units pel comú catalanisme, la religiositat i la literatura.
En la primera carta conservada, del juny de 1939, Salvà exposava la seva posició de manera
molt semblant a com dos mesos abans ho havia fet a Ferrà. Deia a Muntanyola: «Mes
jo crec que tota cosa noble és bo que tingui contrarietats que l’enforteixin i la purifiquin.
Aquest flagell (col·lectivament merescut, no cal negar-ho), pot ésser una gran misericòrdia

126 Carta a sor Càndida del 19 de setembre de 1939. L’informava després que Maria s’encarregava dels
catequitzats, òbviament els perdedors que intentaven surar en la nova situació: ella, li deia, «prepara pel baptisme
una criadeta de 18 anys qui nom Fraternidad i es dirà si Déu ho vol María de la Paz.»
127 Per exemple, Llorenç Capellà, A sol post... citat, que reprodueix, una i altra vegada, els mateixos
fragments d’algunes de les seves cartes i especialment de la de l’11 de març de 1939, on hi ha aquest «lo primer
és lo primer».
128 Josep Massot i Muntaner, «Deu cartes de Maria Antònia Salvà a Ramon Muntanyola», Miscel·lània
Joan Triadú, Barcelona 1993, p. 243-262. El 17 de juny de 1938, Ferrà li deia a Salvà que també havia conegut
Ramon Muntanyola, «que em sembla un noi boníssim, com tants i tants dels nostres amics peninsulars. De la
bondat insular (tan rara) n’és un model En Miquel Duran, de qui tan bé em parles i que jo estim més de cada dia.
Quines reaccions tan netes i tan nobles les del seu esperit.»
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de Déu per la salvació mateixa del que sembla voler enfonsar. D’altra part, Déu no ens pot
fer retret d’haver estimat molt, però em sembla arribada l’hora del desgreujament a totes
passades per part dels qui per mercè divina volem restar fidels a Déu per damunt de tota
eventualitat. Qualque cosa d’això volia expressar no fa gaire amb uns versos pàl·lids que li
transcric a continuació i que ningú ha vist». Cal tenir en compte també la correspondència
amb Mercè Massot129 i les cartes adreçades a sor Càndida, a la qual, per exemple, el 30
d’agost de 1937 li deia: «Supòs que pregues per la salvació i recristianització d’Espanya;
jo també, i d’un modo particular per tota l’Espanya llevantina, tan necessitada! I per
les ànimes dels combatents, d’un i altre bàndol. Totes són creades i redimides per Déu.
Que ell les il·lumini i no permetin que caiguin dins l’infern. I que prest, si convé, pugui
esser un fet el triumf a Espanya de la causa de Déu.» Com veiem, un pensament que lliga
perfectament amb les composicions poètiques que escriu sobre el tema aleshores, algunes
de les quals recollides molt més tard al volum Lluneta del pagès. Ens queden molts punts
per aprofundir encara, entre ells la seva relació amb el germà Toni, falangista a partir
del juliol de 1936, tema sobre el qual un bon escorcoll al fons de la Biblioteca Alemany
ens podria il·lustrar, escorcoll que les circumstàncies actuals no m’han permès fer. Acabem,
però, amb un fragment de la primera carta que Maria Antònia va escriure a Pilar Feliu
després de la guerra, l’1 d’octubre de 1939: «sentí en el alma el asesinato de aquel santito
de Dios que se llamó el P. Agustín. Con él son siete los eclesiásticos y religiosos amigos
que fueron sacrificados. Eso solamente del ramo de la Iglesia. De la milicia o de la armada
hay que añadir cuatro parientes míos de los cuales solo uno murió en el combate. Los tres
restantes fueron bárbaramente asesinados. Todo eso en el continente o en la vecina isla
de Menorca, pues aquí en Mallorca por misericòrdia de Dios la guerra solo duró del 16
de Agosto al 4 de septiembre en que el enemigo fue totalment expulsado. Mis tres sobrinos
varones que habían ido a la defensa volvieron completamente ilesos. Solo dos pequeños
templos fueron profanados y en toda la isla no fue agredido un solo sacerdote.»
Enmig de tots els desastres, Maria Antònia Salvà continuava dedicant-se a la literatura.
Val a dir que després d’anys de patiment físic, de règims severíssims que per Nadal la feien
acontentar-se amb pa de «farina bruna» i poca cosa més, l’abril de 1937 va canviar de metge:

129 Les cartes de Mercè Massot a Salvà es troben a la Biblioteca Alemany, E-MAS-C-18 (carp 104/106190); les de Salvà es conserven a l’arxiu familiar de la família Massot; en coneixem mostres molt interessants
reproduïdes per Josep Massot i Muntaner en diversos dels seus estudis.
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en molt poc temps, Miquel Sureda Blanes aconseguí posar-la «bona del tot», de manera
que podia anar i tornar de Gràcia caminant com si res. Això sí, la seva sordesa va empitjorar
encara més, de manera que qualsevol so li era vedat.
Encara que la creació poètica de Salvà en aquests anys va créixer considerablement,
només una part trobà cabuda en els llibres que encara havia de publicar. Més sola
que mai, («no és de cada dia, per mi, el poder dialogar de coses que em són tan cares;
el més corrent és haver-me d’aconhortar amb el monòleg que casi bé puc dir que no té
solució de continuïtat. No per això estic apenada; el “Sursum Corda!” és, de fa molt de temps,
la meva divisa» (carta a Muntanyola del 13 d’agost de 1939); «També jo som fidel -bé
ho saps tu!- a les coses que tant estim. No sé emigrar del nostre “clima espiritual” i malgrat
el meu isolament (qui sap si a causa d’ell mateix) em sent idèntica, millorada i tot, de com
era abans.» (carta a Ferrà del 8 de setembre de 1939), continuà preocupant-se per conservar
en aquelles circumstàncies, de la manera que fos, la literatura catalana a la qual havia
dedicat la seva vida intel·lectual. Així, s’alegrava de la petita iniciativa de Duran, que li havia
enviat «una col·lecció de “Floretes de maig” en fulloles d’aquelles que solen repartir a les
esglésies pel mes de Maria. Allà la margaridoia, el lliga-bosc, el ginjol, la flor-de-neu, la farigola...
etc. N’hi ha més de trenta, i cada nom de flor va seguit d’un comentari ben agradós, firmat
amb les inicials F.C.» (carta a Ferrà del 12 de juny de 1938). El 14 de juny de 1938 escrivia
a Miquel Gayà: «I ara, com la vellesa m’autoritza per donar qualque consell, li diré que no
se’n planyi massa de temps adversos i de incomprensions. Treballi amb fe pensant que qui
sembra, cull. La comprensió no sol mancar mai en absolut, i quant i tot arribàs a mancar,
ja és prou recompensa l’haver sentit la bellesa, ni que sia en la solitud; perquè el goig de la
inspiració supera encara el de l’aplaudiment que pugui obtenir-se.»
Fou llavors que agafà el costum d’omplir blocs anuals amb tota mena de composició, nova
o reescrita. No podem entrar-hi amb detall, però sí que cal assenyalar que Salvà no només
escrivia obra nova, sinó que continuava llegint tota la poesia que li arribava, en un intent
d’entendre’n les noves formes, que comparava amb la seva i que també s’anava modificant,
de manera ben conscient. Uns exemples d’aquesta dedicació seva a la literatura, pròpia
i aliena: després de llegir «un tal Maristany, en comparació del qual En López-Picó és una
diafanitat. Parlem solament de forma [...] Davant d’aquest Non plus ultra, si no hem de dir
“apaga y vámonos” al menys ens haurem de convèncer que allò que ens pertoca és “plegar
el ram”. Però jo encara no m’hi avenc, i per bressolar-me a mi mateixa vaig omplint bloc
i altre bloc de rimes fades, que una volta han fet el seu fet, -je chante seulement pour enchanter
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mon coeur- colltorcen pàl·lides com girasols d’hivern qui han perdut la saba.» (carta a Ferrà
d’octubre de 1938); «Enc que sigui jo per demés pretèrita, no som del tot impenetrable a la
poesia moderna i tot quant porti puresa i gerdor em fa vibrar com si els meus ulls s’acabassin
d’obrir al món de la bellesa. Em sembla, però, que una part, al menys, d’aquesta poesia està
reservada als iniciats i que el públic, o més ben dit, el públic il·literat no la podrà mai capir.
És clar que això no implica defecte; volia dir només que al costat d’aquests poetes refinats,
és bo que n’hi hagi d’altres d’assequibles a tothom, que tothom té dret a fruir de la bellesa
que Déu ha escampada amb tanta profusió dins l’univers.» (carta a Ramon Muntanyola del 13
d’agost de 1939130); entusiasmada amb el poemes de Taylor Coleridge, Moore i Shakespeare
inclosos al volum Versions de l’anglès de Marià Manent (1938), regal de Ferrà, li deia: «Trob
que aquests poetes anglesos del vuit-cents o anteriors, són més al meu abast que molts
noucentistes de casa i tot. Si de cop i volta em podia espolsar només que fossin 55 anys
i una sordera, em faria molta il·lusió apendre l’anglès.» I a la mateixa carta afegia: «Poc
hi somii amb noves publicacions. De glòria literària ja me n’heu donada a bastament i no
és cosa de minvar-la amb els versos de la meva decadència. En fas encara, i en faré si Déu
ho vol, per mi mateixa, per una necessitat sentida, com d’alenar. Així és que a cada nova fulla
mascarada del meu petit bloc, sent un alleujament delitós d’esperit, encara que després m’hagi
de convèncer de la insignificança de l’obra.» (carta del 8 de setembre del 1939).

1940-1949. JOVENESA, FLOR MORADA;
SOL PONENT, BOIRELLA D’OR...
(«EPÍLEG» 1936)
Maria Antònia Salvà, entrada ja en la seva setantena, amb un aïllament més accentuat,
com hem vist, anava coneixent la notícia d’altres amics morts a la guerra o a l’exili: Alfons
Maseras, Alexandre Plana i, sobretot, Pompeu Fabra, una mort que la colpí especialment:
130 Passava llavors a comentar les seves lectures de Sánchez Juan, Riba, Salvat Papasseit i Melendres.
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«Quina sorpresa i quin sentiment foren per mi les morts que em comuniques en la teva
carta, sobretot la d’En Fabra! No me’n sabia avenir. En Fabra! Molt i molt m’hauré recordat
d’ell, en vida i en mort. Era un dels catalans que més tenia jo a l’esperit, no sols per les
cavallerosíssimes atencions que li devia, amb motiu de les tres edicions de Mireia, sinó
pel seu mestratge indiscutible de la llengua.» (carta a Ferrà del 17 d’octubre de 1940).
Poc després, Gabriel Alomar.131 A més, iniciada la Segona Guerra Mundial, hi havia també
la preocupació per les amistats de l’exili: «I què deu esser dels nostres amics refugiats
a França, ara amb aquesta nova guerra? Tant com els recordava jo constantment, a tots
i a cada un! Quant més ara! La Providència, però, té els seus camins, qui són els millors
pel nostre bé; no ho oblidem.» (carta a Ferrà del 8 de setembre del 1939).
Per altra banda, en l’àmbit familiar es produïen canvis importants: el fill gran de Francesc
Salvà, també Francesc de nom, passava de facto a fer de cap de família. Es casà el desembre
de 1939 amb la llucmajorera Jerònia Jordi Julià, emparentada amb sor Càndida i que també
tenia un germà «muerto por Dios y por la Patria en la pasada guerra», enterrat a Saragossa.
Tanmateix, el matrimoni durà molt poc perquè a l’agost del 40 Jerònia ja havia mort,
després de mesos de dolorosa malaltia, que ella i marit dugueren amb una conformitat
cristiana i unes pràctiques religioses que Salvà considerava que era cosa «admirable,
admirable, admirable». Aquell estiu dugué també un agreujament de salut del germà
Francesc i una operació d’urgència de la neboda Pepa. El 1943 el nebot Francesc es tornà
a casar, ara amb Mercedes Truyols i Morell, que havia conegut a casa de Toni Salvà. Aviat
arribaren les criatures, que s’uniren a les del matrimoni de l’altre nebot, Jaume, amb Pilar
131 El 15 d’agost de 1941 escrivia a Ferrà: «Ja deus sebre que en Gabriel Alomar és mort allà al Caire. No sé
si n’hauran parlat els diaris; a mi m’arribà per via particular ahir, dia 14, que precisament s’esqueia esser el 38è
aniversari del certamen literari de l’any 3 en què fórem premiats, ell per “L’agonia de les flors” i jo per “L’estiu”.
Pobre Gabriel! Jo crec que en el seu sectarisme hi podria haver molt de desequilibri o de pertorbació mental;
qui sap?... Potser no fos així,
		

Ma la bontà infinita ha sì gran braccia

		

Che prende ciò che si rivolge a Lei

		

(Dante, Purgatorio III, v. 122-123)

i molt bé pot haver tengut aquella ànima un moment salvador. Preguem per ella. Jo ho fas de tot cor, i ho
feia ja de molt de temps enrere.»
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Rovira i Villalonga, que vivien a Palma. Així, Maria Antònia Salvà començava la seva
convivència amb la tercera generació: «¡Y con tanta chiquillería!! Monísimos, sí, però
tan pesados!!!»132 (carta a sor Càndida del 2 d’agost de 1948). Mentre el germà Francesc
dequeia dia a dia, i ella passava també per alguna crisi de salut, el principal problema
familiar continuava sent l’econòmic. A la venda d’una part de sa Llapassa, que havia tingut
lloc ja el 1935, seguí la de la casa de Palma el 1944, sense que això bastàs per arreglar
la situació. Maria Antònia Salvà ho seguia amb neguit, tant per orgull familiar i amor a la
seva gent, com perquè una vegada i altra veia en perill la seva pròpia propietat, Son Monjo.
Significativament amb qui en parlava més obertament era amb les amigues Pilar Feliu
(carta del 6 octubre 1943) i sor Càndida (carta del 27 abril del 44). No he pogut estudiar
el tema, però sí que sabem que el 1945 va establir per solars la peça de terra Na Joanota,
i que el 1947 la major part de Son Monjo era encara propietat seva, segons explicava
al campaner Miquel Roig.133
Maria Antònia Salvà, immersa en la sordesa, en els problemes familiars i en els durs anys
de la nova època franquista, però acostumada de sempre al no enfrontament i reforçada
per l’«íntima fortalesa» aconseguida, continuava refugiant-se en la lectura 134 i en
l’escriptura: «Versificar és per mi una necessitat: jo mateixa veig la insignificança dels meus
escrits, però, què vols? Un epigrama familiar, un joc malabar de consonants entorn d’una
dita qualsevol com el que et vaig enviar darrerament em diverteix, i això ja és qualque
cosa», escrivia el 22 de febrer de 1940 a Miquel Ferrà. Vingué poc després la «borratxera»

132 Malgrat que, en general, Maria Antònia Salvà era poc «ninera» i que la seva relació amb els infants
es veia complicada per la seva sordesa, sí que se sentia ben orgullosa de veure continuat per línia masculina
el llinatge Salvà de sa Llapassa. El 1945, per exemple, explicava ben joiosa que per Sant Antoni s’havien reunit cinc
Francesc Salvà (Ripoll, Cerdà, Font, Truyols i Rovira).
133 Joan Veny i Clar, Epistolari de Maria Antònia Salvà a Miquel Roig: mestratge i amistat, Campos 2014, p. 48.
134 Ja durant els anys de guerra havia llegit el Quixot, lectura que el 1940 repetí, engrescada després de llegir
també la vida de Cervantes. El mateix any va fer una immersió en les obres de Teresa d’Àvila. A més dels nous
llibres de poesia catalana que anava rebent, una part important de la seva lectura eren els llibres d’espiritualitat.
Entre aquests, de manera destacada, La prière de toutes les heures, del jesuïta Pierre Charles, que ella tenia en la
versió catalana publicada el 1934 pel Foment de Pietat Catalana (Biblioteca Alemany, MAS II-1/37).

Pregó de Fires 2019 - Margalida Tomàs

-

75

de traduccions de Pascoli,135 mentre prosseguia amb la correspondència. A les amistats
ja antigues de tants anys amb Ferrà, amb Miquel Duran d’Inca, amb sor Càndida, amb Pilar
Feliu, se n’hi sumaven de noves, per exemple amb Josep Ros i Artigues i, a més, s’ampliaven
amb la de noves generacions de poetes de Catalunya o de Mallorca, que, ideologies al marge,
la consideraven un referent. Començava així el seu mestratge epistolar, que anà augmentant
els anys successius. Va ser una tasca que acabà quasi ofegant-la de versos d’altri ‒va arribar
a rebre 130 cartes en un mes‒ però ella no els deixà mai de banda. Era la seva necessitat
de diàleg, però era també la voluntat de participar en la supervivència de la seva llengua i de
la seva literatura: «Estic admirada de veure el solc que ha deixat la nostra fe dins l’entranya
pública, i a cada passa en reb manifestacions» (carta a Ferrà del 26 de setembre de 1940).136
Entre aquests nous deixebles, esmentem només dos noms: el mallorquí Llorenç Moyà, que li
enviava carretades de poemes, que ella li recomanava esporgar sense pietat, i el català Josep
Palau i Fabre, acabat de sortir d’un camp de concentració franquista.137 També és llavors
que començà la seva relació amb Palmira Jaquetti (1940) i Rosa Leveroni.138 Sense oblidar
el seu mestratge sobre el llucmajorer Baltasar Coll.139
135 Miquel Edo i Julià, «Prefaci» a Giovanni Pascoli, Poesies (Traducció de Maria Antònia Salvà),
Catalunya 2002, p. 9-31.
136 El 25 de gener del 1941 tornava a escriure a Ferrà explicant-li que estava enfeinadíssima contestant
cartes: «lo bo del cas és que una gran part de les cartes que reb, són de poetes joves i venen farcides de versos
perquè hi diga la meva [...] és d’agrair la confiança, però fatigós perquè obliga a un detingut examen de les peces,
en què solen anar mesclats encerts i desencerts. Jo no he d’adular ningú, però en els parers que em demanen,
m’agrada conservar les bones formes i això em dona molt que fer [...] Tot això que et cont és perquè vegis la febre
poètica que “arbora” sobretot el nostre jovent, i contra el qual no hi ha sulfat de quinina que hi valgui. En quant
a mi, no diré que estigui del tot immunitzada del contagi, però el microbi ja troba qualque dificultat.»
137 Pilar Arnau, «Una amistat epistolar: la relació entre els poetes Maria Antònia Salvà i Josep Palau
i Fabre», Escriure sense context, citat, p. 328-347.
138 Amadeu Corbera Jaume, «Dues dones recol·lectores de cançons: la relació entre Maria Antònia Salvà
i Palmira Jaquetti». Les cartes de Leveroni a Salvà es conserven a la Biblioteca Alemany, E-MAS-C-13 (carp.
79-166).
139 M. del Carme Bosch / Jaume Oliver (ed.), Correspondència entre M. Antònia Salvà i Baltasar Coll Tomàs
(1944-1957), Mallorca 2019.
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El 1941 començà una nova traducció, la dels poemes de Tereseta de Lisieux, amb qui
compartia també gran afinitat espiritual: «Em demanes que fas? Feina com una negra.
En poc temps he traduït més de 700 versos. També t’he de parlar d’això amb més espai.
És cosa de mística, i tenc ara tasca benedictina ben bé per quinze dies. Com ho haurà d’esser
censurada, puc estar tranquil·la.» (carta a Ferrà del 27 de setembre del 1941). Tanmateix,
ella mateixa s’encarregà de moure fils i persones (sobretot Ramon Orlandis, director
de Cristiandad) i després de diverses temptatives el 1945 aparegueren les seves traduccions
de Poemes de Santa Teresa de l’Infant Jesús.140
Per altra banda, les dues amigues, Antonia Terrassa i ella, tenien celebració sonada
exactament el mateix mes de novembre de 1944: les noces d’or de l’entrada en religió una,
i el 75è aniversari l’altra. El 19 de novembre, Salvà escrivia a sor Càndida: «La fiesta de tu
cincuentenario me resultó deliciosa. Todo lo vi perfectamente, pues el buen hermanito
me colocó inmediatamente junto a la reja. Solo de una cosa me quedé endarrer, de que tú no
pudieras verme, como yo a ti. Esperaba ser la última en saludarte en la Iglesia, pues todo
el mundo se agolpaba a la reja, y yo te quería un momento para mí sola. ¡Que desencanto
cuando me di cuenta de que habían cerrado ya! ¡Me hubieses visto al menos, con mi frente
arrugada y mi cabeza cana! Yo no me hartaba de contemplar tus facciones, las tuyas, desde
luego, que si bien han perdido la tersura del pétalo de rosa de tu juventud, recuerdan
ahora al grano de incienso que se va consumiendo sobre las brasas de una lenta y aromosa
disolución. Aunque como sabes no pude oir nada (también yo debía aportar a la fiesta
mi poquitín de holocausto) lo suplió con creces el sentido de la vista. Nada me escapó de lo
que tenía a mi vera, y que fina, que santa, que aristocráticamente distingida resultó la función.»
I a continuació, hi afegia: «He sido obsequiadísima estos días por mis admiradores literarios
que con motivo de cumplir mis 75 años el 4 de novembre se empeñaron en celebrar
140 Resseguir la tasca de traducció i les gestions de Maria Antònia Salvà per arribar a la publicació d’aquest
llibre és una tasca que manca encara fer. L’Arxiu de Llucmajor té una còpia digital de les cartes de Salvà a Ramon
Orlandia, gentilesa de l’Arxiu Històric d’Eivissa, que en té els originals. Les cartes d’Orlandis a Salvà es conserven
a la Biblioteca Lluís Alemany, E-MAS-C-22 (carp. 124-101). Maria Toldrà, «”Llançar flors”: Maria Antònia Salvà
tradueix Teresa de Liseux», publicat l’1 de juny de 2018, Castell Interior, en xarxa.
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mis “Bodas de diamante”.» Certament, els seus admiradors, de Mallorca141 i de Barcelona,
li manifestaren sobradament la seva admiració: l’Ajuntament de Llucmajor li organitzà tot un
homenatge, d’on sortiria la iniciativa de publicar les seves obres completes, en parlarem
ara mateix. També li’n van fer un altre a Barcelona, organitzat pels Amics de la Poesia,
amb assistència de Puig i Cadafalch i Josep M. de Sagarra. L’allau de felicitacions que va rebre
va ser tan gran que, incapaç de contestar personalment, hagué de fer reproduir el manuscrit
del poema de regraciament per sortir del pas.142
Les col·laboracions de Salvà en els actes o publicacions de caràcter literari i catalanista
que tingueren lloc en aquells anys de ferro continuaren malgrat la vellesa i l’aïllament, per bé
que esporàdicament. No podem entrar-hi, però sí recordar alguna participació a la tertúlia
de Can Massot i a l’homenatge pòstum a Guillem Forteza i Pinya (1943), la presidència
honorària al festival poètic de Felanitx i el pròleg al volum Violetes de Mercè Massot (1945),
la col·laboració a l’homenatge dels poetes mallorquins a Montserrat,143 poemes seus a la
revista Ariel (1947), etc. El 1950, Francesc de Sales Aguiló, exiliat a Colòmbia, publicava
l’opuscle Maria Antònia Salvà, poetessa de Mallorca. Però sobretot cal recordar dos actes
que tingueren lloc a Llucmajor, dedicats als seus primers mestres, Verdaguer i Costa.
Malgrat la seva aversió al protagonisme personal, malgrat la vellesa i la total sordesa, Maria
Antònia Salvà presidí el febrer de 1946 un acte en honor del poeta de Folgueroles posat
en marxa per Bernat Trobat i hi llegí una conferència i una selecció de poemes;144 l’èxit
de públic i el ressò aconseguit la mogueren a organitzar una lectura comentada de poemes

141 Són molt interessants les cartes amb consideracions sobre aquest homenatge que Toni Salvà va dirigir
a la seva germana el 3 i 23 de novembre de 1944.
142 Encara el 28 de juny de 1945 escrivia a sor Càndida que portava un registre escrupolós dels comunicats
de felicitació rebuts, els quals, «espántate, solo en lo que va de año alcanzan la exorbitante cifra de 220 y si
a ellos se añaden los de novembre y diciembre últimos del año anterior la suma se eleva a 497. Y como carezco
de secretario particular y mi deseo es quedar bien con todo el mundo... considera ánima devota la enorme carga
postal que en todo tiempo pesa sobre mí. Es verdad que a nadie amarga un dulce, y puesto que tanto se me quiere,
me es también grato corresponder, pero así y todo, siento la carga, de que no me veo nunca libre.»
143

Josep Massot i Muntaner, «Els poetes de les Illes i Montserrat», Randa 6, 1977, p. 152-173.

144 Margalida Tomàs, «Maria Antònia Salvà i Jacint Verdaguer: Una aproximació», Actes de les III Jornades
d’Estudis Locals de Llucmajor, en curs de publicació.
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de Costa a les al·lotes del cercle d’estudis d’Acció Catòlica i un any després a tornar
a intervenir en l’acte de record del poeta als vint-i-cinc anys de la seva mort. Totes les seves
intervencions foren en català.
Tanmateix, aquests varen ser uns anys en què, com hem vist, la creació poètica ocupà
segurament el lloc més destacat de l’activitat de Salvà, la d’altres poetes (joves o consagrats)
i, especialment, la pròpia. Escrivia molt i revisava molt. I malgrat la situació política,
pensava en la publicació perquè sabia que el seu temps se li anava acabant. Així, el 1942
treballà en el recull de la seva poesia religiosa: «Per indicació de l’amic Ferrà acab de fer
una requisa de la poesia religiosa que tenia escampada: goigs, himnes, pregàries i altres coses
fetes d’encàrrec. De les que he anat trobant, en sumen més de 40. Però una volta passat
el garbell... no sé, no sé!» (carta a Miquel Duran del 22 de novembre de 1942). Hi havia
les insalvables dificultats de censura, com explicava també a Duran el 6 de març de 1943:
«Per algun temps, com sap, vaig nodrir l’esperança de veure publicat algun nou llibre
meu de poesia original. Hi havia interès en fer-ho, i jo també ho desitjava, però n’hem
hagut de desistir. Ja no són únicament les traduccions catalanes d’obres estrangeres que la
censura prohibeix (com me passà a mi amb els Pascolis), sinó els llibres originals d’autors
catalans “si no són aquests autors clàssics i consagrats, i no posteriors al segle xix.” Com jo
som posterior (com a escriptora) la censura m’agafa de ple. La censura qui acaba de negar
el permís de publicació a un llibre d’En Colom, i a un altre d’En Tous i Maroto originals tant
un com l’altre, ha deixat passar un llibret d’En Dolç i un altre de Mn. Geis (poesia catalana)
qui es paga a 12 pessetes l’exemplar. Això em fa creure que la censura va contra els autors
els noms dels quals eren ja coneguts d’aquests anys darrers. Què hi ha què fer?.. Paciència,
i tot sia per amor de Déu.» La situació començà a canviar precisament a partir de les
gestions de l’Ajuntament de Llucmajor amb motiu de l’homenatge als 75 anys. El tema
de la publicació d’unes previstes obres completes ha estat estudiat per Francesc Lladó i no
ens hi detindrem,145 però sí que hauríem d’insistir que tot l’afer, amb les seves topades
amb Llorenç Riber i, més dolorós encara, amb el seu germà Toni i la seva cunyada Isabel

145 Francesc Lladó i Rotger, «Polèmica entorn a l’edició de les Obres completes de Maria Antònia Salvà»,
Lectures de Maria Antònia Salvà, citat, p. 99-124.
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per la seva negativa a no sacrificar el pròleg de Carner a Espigues en flor, és una mostra
més del caràcter de ferro que la nostra autora amagava sota l’embolcall de dona feble.
Mentrestant, continuava amb la lectura dels llibres de poesia catalana que li arribaven,
com l’Intermezzo de López-Picó, que li desvetllava un seguit d’interessants consideracions
compartides amb Ferrà146 i, sobretot, el Nabí carnerià, que li produí un fort impacte. Així,
el 4-5 d’abril de 1947, Ros i Artigues li escrivia dient que estava a punt de llegir-lo, i que «El
seu “Visca Josep Carner!” m’ha fet augmentar les ganes de conèixer el ja famós Nabí. Ah!
I no em puc estar (tot i estar completament d’acord amb el seu visca!) de cridar, al meu
torn: i visca la princesa consorte! Encara que ho hagin escrit així, aquests senyors que li
han atorgat aquest títol tenen tota la raó».
L’empenta creadora posada en marxa entorn de la publicació d’El retorn continuava
encara, acompanyada d’una intensa revisió d’obra inèdita de cara a la hipotètica publicació.
Això suposava remenar material antic, ordenar, agrupar, triar i descartar en el famós sac de
porgueres de peces rebutjades: «El meu arxiu d’inèdites és nombrós (qualque gra entre
146 «Saps que Intermezzo [...] A mig entendre i tot, li trob una frescor delitosa que el me fa especialment
volgut? [...] En quant a mi, no acab d’estar conforme amb certes opinions del Pare Ginard. I no és que jo no
sigui partidària de la claredat de concepte en tot escriptor, però també crec que hi ha excepcions mestrívoles
en què la suggestió produïda en el lector, pot igualar i de vegades superar i tot la claredat. Naturalment que les
tals excepcions seran comptadíssimes, però jo crec que existeixen. Quants de desbarats he dits?» (Carta del 26
de desembre de 1946). La resposta de Ferrà, i la següent de Salvà, són interessants i convé que les tinguem
en compte. Deia Ferrà l’1 de gener de 1947: «Això de la claretat del P. Ginard no està prou clar. Ell mateix fluctua
per moments i jo crec que escriu perquè la ploma li ajuda a pensar [...] ara ha llegit Baudelaire i l’ha impressionat
moltíssim. Aquest és clar i suggestiu al mateix temps. Jo crec que cal distingir entre el confusionisme sintàctic,
verbal i conceptual a la vaguetat poètica, que no hi té res que veure [...] He rebut uns versos revoltants de Xavier
Casp. Són de Nadal i comencen així: “Quina olor de fem,/ quin baf d’establia...” Sembla mentida que un al·lot
tan delicat pugui dir ni pensar aquestes heretgies”». A la qual cosa contestava Salvà el dia següent: «Al desplante
per mi repugnantíssim de Xavier Casp, ni tan sols li trob originalitat. Giovanni Papini, tractant, a la seva Storia
di Cristo de l’Establia de Betlem diu: “La vera stal·la é buia sporca, puzzolente...”. Oh, aquella deliciosa cançó
infantil que m’encisava quan era nina!
Sant Josep fa un ramet
-no sé de quina rametaPer agranar sa Coveta
Per néixer el Bon Jesuset!»
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la palla) i enguany he volgut ordenar-lo una mica [...] Encara que, com li deia, a la meva obra
inèdita hi pugui haver qualque cosa d’acceptable (pel meu gust), hi ha moltes porgueres
i posada a publicar no sé si em convindria més fer una segona edició de lo que el públic
ja coneix i ha tinguda alguna demanda. Però amb el temps que correm és possible que ja
no es faci de vida meva.», escrivia a Duran el 27 de setembre de 1942.
Quan, amb penes i fatics, l’Editorial Moll i les gestions de Ferrà aconseguiren posar
en marxa l’edició de la seva obra, al costat de les reedicions d’Espigues en flor (1948)
amb pròleg de Carner inclòs, i d’El retorn (1949), començà a aparèixer també la seva
nova producció. El 1946, fora de la col·lecció «Obres de Maria Antònia Salvà», sortí a
«Les Illes d’Or» Llepolies i joguines, amb il·lustracions de Xam, un llibret volgudament
menor d’aparença, començat a escriure just després d’El retorn per assajar noves maneres,
la saviesa poètica del qual ja era reconeguda pels pocs que anaven coneixent les peces que el
formaven: ja hem vist el comentari que «Cap o punta?» havia merescut a Miquel Forteza
en conèixer-lo anys abans i que Toni Salvà reproduïa en carta del 25 d’octubre de 1935.
Llepolies i joguines ha estat perfectament estudiat per Miquel Sbert, i a ell em remeto.147
El 1948 aparegué Cel d’horabaixa. Dividit en seccions prou homogènies, malgrat reunir
poemes escrits, en línies generals, al llarg de quinze anys, té un to unitari, molt marcat
per la melangia, tan suau com la que connota el mateix títol del volum, que dona també
nom a la primera secció i al primer poema. «Cel d’horabaixa», segurament escrit el mateix
48, és l’exposició directa de l’ara del jo poètic, eternament lligat a la creació poètica:
Sota el cel d’horabaixa que l’empara
Natura tota se condorm en pau,
Només mon cor és dolçament esclau
D’un remoreig que no s’apaga encara;
D’un remoreig que vol tornar cançó
I és prop i és lluny, i és calma i passió.

147 Miquel Sbert, «- Per on passa? -Per on vola? (Dos mots per a una lectura de Llepolies i joguines), Maria
Antònia Salvà, Llepolies i joguines, Palma 2007, p. 9-41.
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Aquesta primera secció és la més lligada al record i al temps passat, a través
de personatges femenins perfectament identificables o d’espais lligats a la seva vida, com el
convent o la tomba familiar del cementeri. «Festes de l’any», la segona, el constitueixen
catorze poemes que segueixen l’esdevenir de l’any i on l’autora fa servir nombrosos
recursos de la poesia popular. La tercera, «Volant del niu», té una protagonista quasi única,
la neboda Maria Salvà i Cerdà, que deixà la llar familiar per entrar al convent: tres dels
quatre poemes li són dedicats; el quart, a la seva fillola Maria de Gràcia, filla del germà Toni,
amb motiu del seu casament.148 «Pels volts de Randa», és una altra curta secció de només
cinc poemes, en què també predomina la tristesa pels espais perduts. Especial importància
té la següent, «Gràcies humils», constituïda per vint-i-cinc peces en general molt breus,
que ja pel títol remet a la secció «Flora humil» d’El retorn. Efectivament, una bona part
de les composicions giren entorn de petits elements de la natura, flors i animalons, però
les «gràcies humils», són també aplicables a persones, sobretot infants (concrets, com els
nebodets Francesc i Margalida, o només ideals, «Als ulls blaus d’un infant»). Un poema
hi destaca i es diferencia del conjunt, «Providència», datat el juny 1938, magnífic i que
permet una lectura simbòlica. La penúltima secció és «A l’Allapassa», també de vint-i-cinc
poemes. Ara, però, quan ja s’ha perdut una bona part de la finca i la situació familiar és molt
precària,149 tenim que la majoria dels poemes parlen no tant de l’heretat en si,150 ni de
l’ample paisatge de la Marina, sinó de les petites coses que s’hi troben. Altre cop una sèrie
de composicions tracten de l’endèmica falta d’aigua («Pregària pels sembrats en temps
d’eixut», «Vent», «El núvol», «Pluja de setembre»). I, com a la resta del llibre, el sentiment
de cosa perduda, o que s’està perdent: sa Llapassa ja no és per al jo poètic una realitat
exultant, sinó una felicitat que s’allunya. Són les «enyorades rustiqueses» de què ens parla
«L’estiuet de Sant Martí», del juny del 44, el Sant Jeroni de la Capella que no veurà en la
148 Maria de Gràcia Salvà i Font es va casar el maig de 1938 amb Manuel Lodares Obregón, aleshores capità
d’intendència naval.
149 El 20 de juliol del 1941, Salvà escrivia a sor Càndida que el nebot Francesc havia de treballar «a viva
fuerza, en aquelles coses que pertenecerían a un criado, si le tuviéramos».
150 Una excepció és «Pels volts de Sant Pere», en el qual s’ajunten el Pere Salvà fundador de la dinastia de sa
Llapassa amb el futur hereu, encara no nascut (el poema està datat el juny de 1944, i el Francesquet primer nebotnet va néixer l’agost).
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seva diada «car som en llunyania», o bé, ben directament, «L’eterna campana», ja escrita
el 1935:
Marina, dolça marina,
Bres un temps de ma cançó;
Cada mata i cada aubó
Mes enyorances refina.
Quan vinc, ja t’he de deixar;
Som de pas, com l’oronella;
Què et diria avui aquella
Que t’estima i t’estimà?
Paradís de rustiqueses,
Pa de blat, bresca de mel;
Sies-me replà del cel,
Tu qui et plaus d’ales esteses.

Tanca el volum la secció «Final», amb dos poemes de primera, els dos inclosos
a l’antologia carneriana: «L’abella» del 1933, metàfora de la seva vida de poeta, i «Epíleg»,
del 1936, la mirada serena al final que s’acosta.
El 14 de novembre de 1947 morí Miquel Ferrà, l’amic constant, la seva crossa literària.
Una mort que la colpí ben al viu, com escrivia a Catalina Ferrà el 16 de desembre: «A
mi com tu saps aquesta mort d’En Miquel m’ha colpida ben al viu, però el seu fruit és estat
en mi d’aclaparament, físic i moral, sense sebre quin dels dos estats grava més l’altre. Tristor,
no, l’esperit resta llibert, gràcies a Déu, però sent damunt mi un escruiximent general
que no du traces de passar-me per ara [...] intel·lectualment al menys, és com si m’hagués
quedat òrfena.»
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1950-1958. L’ESPERANÇA AL MALALT
SE MOSTRA PIA: / —DORM, —LI DIU CADA
NIT—; S’ACOSTA EL DIA («CONHORT»)
L’octogenària Maria Antònia Salvà de mica en mica s’anava quedant sense la gent
que l’havia acompanyada al llarg de la seva vida. El 1950 va morir el seu germà Francesc
(«He quedat afectadíssima. Sent, això sí, el consol inefable de l’esperança cristiana fundada
en la infinita Bondat de Déu .... però resta un buit a l’entorn pels pobres ulls corporals
i em sembla que mon pare se n’és anat altra volta del meu costat.», escrivia a Baltasar Coll
el 14 de març de 1950); també, l’amic llucmajorer Francesc Pomar.151 El 1952 era la seva
amiga sor Càndida la que desapareixia i el mateix any, el germà Toni, aquell que «venia
a esser per mi un altre jo: el mateix caràcter, les mateixes idees, els mateixos sentiments,
els mateixos defectes» (carta a Carner del 3 de febrer de 1953). Ella continuava vivint a la
llar familiar i se sentia ja «una romanalla (venerada i estimada, això sí)». Tancada en una
sordesa absoluta, les seves xacres de salut eren cada vegada més fortes i el 1953 va arribar
a ser viaticada. També anava perdent, de mica en mica, aquella prodigiosa memòria
que l’havia caracteritzada. Li costava moure la ploma, li costava escriure («l’escriguera
la tenc an els talons») però tanmateix encara començava noves relacions epistolars, com la
molt interessant que mantingué a partir de 1950 amb l’orientalista i professor de Cambridge,
Joan Mascaró, admirador confés de la seva poesia,152 o amb el seu jove protegit Baltasar Coll.
La més vella dels poetes vivents de l’Escola Mallorquina era inclosa a les noves
antologies que anaven apareixent: Poetes insulars de postguerra. Antologia, a cura de Sanchis
Guarner (1951); Anthology of catalan lyric poetry, amb tria i introducció de Joan Triadú,
publicada a Oxford el 1953; el 1950, Francesc de Sales Aguiló havia publicat a Colòmbia
151 Maria Dolors Bas i Pomar, «Francesc Pomar i Bonnín, mestre d’escola, poeta (1886-1950)», Actes de les
II Jornades d’Estudis Locals de Llucmajor, Mallorca 2019, p. 363-381.
152 Francesc Lladó, «Espigues de foc. Relació epistolar amb Joan Mascaró», Escriure sense context, citat, p.
304-327; Gregori Mir, Correspondència de Joan Mascaró, v. II, Mallorca 1998.
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el recull antològic Maria Antònia Salvà, poetessa de Mallorca. Encara faltaven dues peces
més dins la col·lecció de les seves obres de l’Editorial Moll: el 1952 aparegué l’últim volum
de poesia pròpia, Lluneta del pagès, i el 1955 el recull de proses memorialistes Entre el record
i l’enyorança. També el 1955 presidí, de manera purament honorària, l’acte inaugural
de l’exposició del Diccionari català-valencià-balear.
Lluneta del pagès, «compost ‒deia a Carner en carta del 3 de febrer de 1953‒ de coses
antiquíssimes i d’altres que no ho són tant», era, realment un volum més miscel·lani que els
anteriors, menys unitari (significativament sense poemes d’encapçalament i de tancament)
i amb un excés de poemes de circumstàncies (concentrats en bona part a l’última secció,
«Disperses»), però que inclou encara algunes peces exquisides i moltes altres en què
l’autora retrata amb gran ironia tot el procés de la seva malaltia (la secció, «Al curs d’una
malaltia», amb alguns poemes en què la ironia és substituïda per un gran lirisme, com
«Esperança», «Conhort» o «Per mi sola»). Cal destacar la secció «Guerra i postguerra»,
que inclou onze poemes; ja sabem que aquests poemes no són ni molt menys els únics
que va escriure en uns anys caracteritzats, precisament, per una gran creativitat, però
sí que els recollits aquí tenen en comú la referència directa al conflicte i, sobretot, al desig
de pau. Significativament, n’hi ha cinc dedicats a Montserrat.
En el ponent que s’acostava, una última alegria. El 4 de gener de 1953, després de disset
anys de silenci, reapareixia a la seva vida Josep Carner, el qual li escrivia una primera carta
després d’haver llegit Lluneta del pagès. Es reprenia així una correspondència que no podem
llegir sense emoció. Perquè ja a la segona carta (22 de febrer de 1953), Carner li apuntava
el desig de fer una antologia de la poesia de Salvà («Em vagarà una vegada o altra, de fer
una Antologia de la seva poesia?») quan ell mateix havia començat la revisió de l’obra
poètica pròpia («Quant a mi mateix, estic ennavegat en aquest exercici de modèstia,
la revisió de la meva obra poètica»). L’alegria de Salvà va ser enorme: «no esperava jo que
una il·lusió tan magna vengués a tancar-me els ulls a la vida mortal» (carta del 28 d’agost
de 1953) i Carner es posà de seguida a la feina: va ser sobretot un últim servei a l’amiga que ja
defallia, però la tasca era també per a ell la defensa d’una determinada manera d’entendre
la poesia. Ho especificava en una interessant carta escrita entre maig i juliol de 1954: «La
idea general que ha presidit la tria dels seus poemes és la de popularitzar la seva obra entre
una o dues generacions catalanes, les darreres, no pas sense una mica de concessió a llur
estètica [...] en el temps que ara vivim, creuen molts que l’emoció, que carrega d’energia
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la imatge, no s’ha de permetre, en l’ocasió poètica, esplais o confidències sobre la natura
del sentiment [...] Com que vostè està prou dotada d’antenes estètiques, en l’evolució
de la seva poesia demostra, per reflexió o per intuïció, una tendència creixent a anar
substituint la tendència discursiva (tan corrent quan començàrem d’escriure, i que, doncs,
va marcar-nos en part) per l’imperi més pur de la imatge galvanitzada. Per això tinc alguna
esperança que no veurà amb ulls deliberadament hostils la meva modesta tria.» Salvà,
evidentment, no en mostrà gens d’hostilitat, per bé que, enmig de l’acceptació agraïda,
puguem copsar la seva recança per algun poema rebutjat: «Gràcies per la tria i, sobretot,
per les observacions que l’acompanyen. Ara hi començo a veure clar respecte a l’estètica
del dia. Sense les reflexions de vostè potser no m’hauria explicat com s’havia deixat al tinter
per exemple “Elegia del molí” o alguna altra d’aquest aire, en la supressió de la qual estic
ara ben conforme.» (carta del 5 d’agost de 1954).
El procés de tria i d’edició s’allargà tres anys, en els quals Maria Antònia Salvà anava
decaient a marxes forçades, per més que el juny de 1955 encara va participar en l’acte
literari organitzat a Cura amb motiu de la coronació pontifícia de la Mare de Déu, per a
la qual escriví també l’himne. El 22 d’octubre de 1955, Carner es dirigí a Josep M. Cruzet
proposant-li la publicació de l’antologia de Salvà, que aquest aprovà.153 El 14 de maig
de 1956, acabat de tornar d’un viatge a Mèxic, Carner estava ja confeccionant el pròleg
de l’antologia. El 23 de juliol enviava la tria de poemes i el pròleg a Josep Miracle, un pròleg,
remarcava, que havia escrit després de llegir «cinc vegades tota la seva obra original».
Mentre anava endavant d’edició, amb l’afegit del vocabulari final, Carner començà
a preocupar-se per la salut de Salvà: del gener al març, tres vegades va demanar a Miracle
que enviàs el seu pròleg a la poeta, cosa que finalment es va fer. L’última carta de Salvà
a Carner és del 15 de març del 1957: «La seva lletra del 3 que cursam em tornà l’ànima.
Què més voldria jo sinó que s’activés la publicació del pròleg dels meus llibres [...] Això,
després de la temporada terrible que he passada, que estic passant enguany en la meva
salut corporal (fins no saber ja quin cap me va davant en res absolutament) és estat per mi
com una mena de resurrecció. Permeti’m que li besi la mà a vostè, el bon amic de sempre.»
Pocs dies després Maria Antònia Salvà caigué, es trencà el cap del fèmur i la ingressaren

153 «Epistolari de Josep Carner, Josep M. Cruzet i Josep Miracle» a cura de Josep Subirana, a Epistolari
de Josep Carner, v. II, Barcelona 1995, p. 131-358.
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en una clínica de Palma.154 El 12 de maig, Carner escrivia altra volta a Miracle i es mostrava
desolat per la notícia de l’accident, «tant com hauria volgut que veiés el seu llibre antològic
abans de morir. Fem, tanmateix, els possibles.» L’11 d’agost, Miracle anunciava a Carner
que l’Antologia poètica havia aparegut. Maria Antònia Salvà encara la pogué veure. Morí
el 29 de gener de l’any següent.
La seva mort generà una gran quantitat d’articles a la premsa de Mallorca i també
de Barcelona. El seu enterrament fou una veritable manifestació de dol popular a Llucmajor.
Haurem, però, de deixar tot això de banda: El tema de la relació de l’autora amb Llucmajor
dona per a un estudi específic, i no em refereixo a com el paisatge llucmajorer i la seva
gent es va transformar en poesia en la seva obra, sinó a com Llucmajor es va fer seva
l’autora, com se la sent seva encara. En aquest sentit, va ser ben il·lustrativa la preparació
de l’exposició organitzada al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor el novembre
del 2019: va ser espectacular comprovar la gran quantitat de material de la poeta que molta
gent llucmajorera conservava amb afecte i posava a la nostra disposició: poemes manuscrits,
poemes personalitzats, llibres i més llibres amb dedicatòries, retrats, records.
Esperem que, malgrat totes les dificultats, l’estudi sobre aquesta gran autora que va
ser Maria Antònia Salvà, continuï. I que Llucmajor i la seva gent hi participi.
***
Deia jo al final del meu parlament la nit del 28 de setembre del 2019: I aquí s’acaba
la meva intervenció. Quasi. Perquè em resta dir-vos dues coses importants. Primer,
disculpes perquè m’he allargat un poc massa. Però encara més disculpes per tot el que
no he dit, per tot allò de què caldria haver parlat i que ni tan sols he apuntat. Maria Antònia
Salvà sabia veure tot un món dins un cargol de revell. Quantes coses no podem trobar
nosaltres en una persona així!
I ara sí. Moltes gràcies per la vostra atenció. I, sobretot, bones fires i bona fermança, i si
aquesta pot ser algun llibre seu, molt millor!

154 El 28 de març s’hi trobava ingressada i rebé la visita del seminarista Baltasar Coll. Maria del Carme
Bosch, «Pròleg», a Correspondència entre M. Antònia Salvà i Baltasar Coll Tomàs (1944-1957), citat, p. 11.
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RECULL FOTOGRÀFIC

Foto 1. Retrat de Maria Antònia Salvà de jove fet pel seu germà Francesc (Família Salvà-Truyols).
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Foto 2. Diploma
rebut als Jocs Florals
de Saragossa el 1902.
Maria Antònia Salvà
el conservava emmarcat
a la seva cambra
de treball. (Biblioteca
Alemany).

Foto 3. Carnet
del Congrés
Internacional
de la Llengua
Catalana. Encara
que Maria Antònia
Salvà no va poder
assistir-hi, va seguir
amb molt d’interès
el seu desenvolupament.
(Biblioteca Alemany).
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Foto 4. La redacció d’himnes i goigs religiosos fou una constant en la creació de Maria Antònia Salvà, per més que no
hagin estat recollits encara en volum. Algunes d’aquestes composicions aconseguiren un fort ressò popular. (Maria Dolors
Bas).
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Foto 5. Poesies, de 1910, primer recull poètic de Maria Antònia Salvà. Exemplar dedicat
a l’amic Francesc Pomar. (Maria Dolors Bas).
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Foto 6. Diploma del premi obtingut per Maria Antònia Salvà als Jocs Florals de Palma de 1910. (Biblioteca Alemany).
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Foto 7. Quadernet 77 de la col·lecció «Lectura Popular», Barcelona 1914.
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Foto 8. Nomenament de Maria Antònia Salvà com a col·laboradora del Diccionari de la Llengua Catalana, signat
per Josep Carner i Antoni M. Alcover. (Biblioteca Alemany).
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Foto 9. Espigues en flor (1926), segon llibre de poemes de Maria Antònia Salvà. Volum dedicat a Mateu Monserrat
i Pastor. (Arxiu Mateu Monserrat).
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Foto 10. «Salut oh camp, oh nom de l’Allapassa, / dolç arrecer on té pairal redós, / cinc voltes centenari, nostra raça.»
(Coloma Julià).
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Foto 11. Maria Antònia Salvà tingué una relació molt estreta amb les seves nebodes Maria Josepa i Maria Salvà Cerdà,
filles del seu germà Francesc. (Família Salvà-Truyols).
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Foto 12. La correspondència va ser per a Maria Antònia Salvà un element
substancial de la seva vida intel·lectual. És també la font més important per al
coneixement de l’autora. (Amistat, branca florida... Plafó de l’exposició «Maria
Antònia Salvà 1869-1958», Llucmajor, novembre 2019 - gener 2020).
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Foto 13. Maria Antònia Salvà col·laborà al llarg de la seva vida en nombroses
revistes de Mallorca i el Principat. Hi publicà sobretot poesia pròpia i traduccions,
però també alguns articles en prosa. (Oh, el venturós poema del nostre temps
primer! Plafó de l’exposició «Maria Antònia Salvà 1869-1958», Llucmajor,
novembre 2019 - gener 2020).
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Foto 14. El 1934 va aparèixer el tercer llibre de poemes
de Maria Antònia Salvà, El retorn, que va assenyalar
una fita en la seva trajectòria poètica. Volum dedicat
a Antònia Salas i Mòjer, besneta de la seva dida Flauta.
(Antònia Salas Mòjer).
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Foto 15. Manuscrit del poema «D’un sobrenom», inclòs
a El retorn, dedicat a la seva protagonista, Joana
Maria Amengual Flauta. (Antònia Salas Mòjer).
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Foto 16. «“Lo camp de la batalla”... Una part d’aquest territori pertany al patrimoni familiar
d’aquesta casa, territori que avui s’anomena “Son Monjo” pel sobrenom d’un dels antics
posseïdors.» (carta a M. Roig del 31-III-1947). Son Monjo era propietat personal de Maria
Antònia Salvà. (Margalida Tomàs).

Foto 17. Poema d’agraïment de Maria Antònia Salvà en resposta a les felicitacions i els
homenatges rebuts en el seu 75è aniversari. Original manuscrit dedicat a Francesc Pomar.
(Maria Dolors Bas).
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Foto 18. Llepolies i joguines, aparegut el 1946 a la col·lecció «Les Illes d’Or», fou el primer llibre
inèdit en català publicat a Mallorca després de la Guerra Civil.
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Foto 19. Cel d’horabaixa (1948) i Lluneta del pagès (1952) van ser els dos últims reculls d’obra
pròpia publicats per Maria Antònia Salvà.
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Foto 20. Cel d’horabaixa (1948) i Lluneta del pagès (1952) van ser els dos últims reculls d’obra
pròpia publicats per Maria Antònia Salvà.
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Foto 21.
L’1 de març
de 1952
Maria Antònia
Salvà
presidí l’acte
inaugural
de l’exposició
del Diccionari
catalàvalenciàbalear. (Fons
Institució
Francesc de B.
Moll).

Foto 22.
El seguici
fúnebre
de Maria
Antònia
Salvà passant
davant la casa
de la vila (gener
de 1958).
(Família
Salvà-Truyols).
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