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Maria Antònia Salvà,
el cant més alat 

Reconeguda com a poeta i traductora
pels escriptors coetanis seus, la figura
i l’obra de Maria Antònia Salvà
(Palma, 1869 - Llucmajor, 1958) va
caure paulatinament en l’oblit i el
descrèdit en aplicar-li paràmetres per-
sonals i interpretacions re-
duccionistes. Així, després
de ser inclosa, el 1953, a
Anthology of Catalan Lyric
Poetry per Joan Triadú1, i que
el 1957 Josep Carner, gran
coneixedor de la seva poe-
sia, en fes una antologia,
encara vàlida i tribut de
molts anys d’amistat i relació
intel·lectual2, es podria dir
que la reivindicació de Salvà
s’inicia el 1983, en celebrar-
se els vint-i-cinc anys de la
seva mort. L’ocasió va propi-
ciar un opuscle introbable
ara titulat Maria A. Salvà 25
anys després. Estudis i
comentaris, que constitueix el
primer intent d’estudi de la
seva obra, tal com anotava
Josep M. Llompart en els
mots inicials que al·ludien, a
més del «valor perenne» de Salvà, a
la necessitat d’endinsar-se en la seva
obra allunyats tant de l’hagiografia
com del blasme, actituds que havien
aconseguit «fer esborradissos el poeta
i l’ésser humà» 3. Entre el conjunt d’ar-
ticles destaca amb força el breu text
de Maria Aurèlia Capmany, de títol
prou suggerent, «Maria Antònia Salvà
o l’art de dissimular la saviesa», que
enceta la mirada des dels estudis de
gènere. Un i altre van significar la pri-
mera pedra de toc d’un llarg excursus,
cultural, de gènere, ideològic, d’edi-
ció de textos, originals i traduccions, i
epistolaris que ha estat necessari
desenvolupar per poder arribar avui a
Salvà, cinquanta anys després de la
seva mort, allunyats de criteris extrali-
teraris, alguns clarament sexistes i ide-
ològics. En aquest camí cal citar la rei-
vindicació empresa per les altres poe-
tes i escriptores com Xesca Ensenyat4,
Marta Pessarrodona, Maria-Mercè
Marçal o Carme Riera, i els nombro-
sos estudis i edicions de textos que
s’han publicat des de la dècada dels
anys noranta, entre els quals destaca
l’avançada que aportaren les sem-
blances, poemes i estudis del volum
Lectures de Maria-Antònia Salvà5, i
que mostren una imatge molt més

àmplia i important de la primera
poeta moderna. Una afirmació que va
essent de dia en dia més corroborada
i que mostra una imatge fins ara des-
coneguda de Salvà que la configura
com una intel·lectual de primer ordre.
Darrerament, les Jornades d’estudi
Maria Antònia Salvà que van tenir lloc
el passat mes d’abril a Palma i
Llucmajor han significat un nou avanç
important per al seu coneixement. Dos
altres elements confirmen aquesta
idea: l’ampli mestratge que va exercir
en les generacions més joves, tant de
Mallorca com de Catalunya, i l’enor-
me consciència històrica que mostra el
conjunt de les seves actuacions i que
reverteix sobre la lectura de la seva
obra.

*   *   *   *   *

Pel que fa a la seva poesia, Maria
Antònia Salvà ocupa un lloc preemi-
nent en la transformació poètica que
es produeix entre el segle XIX i la pri-
mera meitat del XX. La seva obra
assenyala el pas que fa de la poesia
un relat metafòric de la realitat exter-
na, lloant-ne fets i característiques o

expansió directa dels sentiments,
seguint l’alè romàntic de poetes com
Lamartine, fins a desbrossar i eixam-
plar el discurs sobre el propi subjecte
líric, en una mirada interior que busca
en el paisatge la traducció exterior del
tema veritable, un recorregut metafòric

propi dels lírics simbolistes
moderns. En altres mots, la
trajectòria de Maria Antònia
Salvà descriu una paràbola
entre els seus primers mes-
tres —Verdaguer, Costa i
Llobera i Mistral— fins als
companys literaris més reco-
neguts —Carner i Riba—
que transformen la poesia
catalana dels anys vint i tren-
ta i la catapulten a l’estricta
modernitat en les dècades
posteriors. Em refereixo a la
distància que hi ha entre
obres cabdals del primer
període com Idil·lis i cants
místics o el Canigó de Jacint
Verdaguer, De l’agre de la
terra de Costa, o Mirèio de
Frederic Mistral, obra traduï-
da per Salvà en el que sig-

nifica d’aportació lingüística i joia lite-
rària única a la poesia catalana; i Ar-
bres o Absència de Carner, Salvatge
cor de Riba o el Marià Manent mini-
malista com un poeta xinès.

Salvà té poemes ben representatius
tant d’una època com de l’altra. En la
primera, la descripció de la terra here-
tada, de la possessió de la Llapassa i
de la vida agrària feta al llarg de
generacions, els treballs del camp i els
seus protagonistes, constitueix un fris
detallat i minuciós que ara, a més d’un
segle de la seva escriptura, pren una
enorme importància etnogràfica i cul-
tural d’un món extint. Entre molts altres,
poemes com «Del pla», «L’estiu»,
«Casa pagesa», «Flabiol de pastor» o
«El poema de l’Allapassa» inclosos a
Espigues en flor (1926) formen part
d’aquest grup, el més celebrat de la
seva obra, que la inclou en l’Escola
Mallorquina, però que no esgoten la
seva poètica. Salvà l’evoca sempre
com un temps esponerós i vital:

«La vella a l’ombra ja fila;
Som a l’estiu: quin alè!...
Correu, nins, per fora vila,
Que ara és temps de viure a pler.»

(«L’estiu»)
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Tot i el sentit que tenen per la des-
cripció mateixa, aviat aquest món és
vist com el passat perdut, com una
arcàdia que sols viu en els versos de la
poeta:

«El pastor de la clotada
Sap prou que guarda un tresor,
Entre cireres en flor
Aquella casa amagada.»

(«Flabiol de pastor»)

Ja en aquells mateixos anys, Salvà
inicia tot un altre registre poètic, dens i
complex, que pren la pròpia persona
com a tema líric. La nostàlgia de la
infantesa, la reflexió sobre el desig
amorós fet de renúncia, dolor o
record, el pas del temps, la recerca de
la bellesa rere la nimietat aparent, la
descripció del propi arrelament des
d’una actitud vital descrita en femení...
Són temes que, com deia Carner el
1957, tenen el seu alfabet en el món
exterior, que l’obeeix. El tema és la
pròpia poeta, el seu món interior, que
busca la forma en els topants del natu-
ral, que n’esdevé la seva traducció.

«Com rèptil monstruós de pell clapada,
d’entranya llefiscosa, era ajocat
al seu racó, bevent la solellada.»

Així comença el poema «D’un cac-
tus», una de les mostres més conegu-
des. N’hi ha d’altres, com «Papallons
de l’altura», o «Entre floricultores»,

«Quatre coses», «Al roserar» o «Ell és
a Cuba», recollits als volums El retorn
(1934), Cel d’horabaixa (1947) o
Lluneta de pagès (1952). Formes ala-
des, desproveïdes de tota biografia,
que avancen cap a l’austeritat i el
rigor i que es donen en una expressió
cada vegada més sintètica i perfecta,
tan important per allò que diu, com
per allò que omet.

Caracteritza aquesta poesia l’alta
capacitat evocadora, el simbolisme
ampli extret d’un element concret, de
la flora del paisatge habitual del camp
de Llucmajor, dels animalons que el

poblen (gripaus, libèl·lules, orenetes,
aranyes, abelles...); també sovint
apel·la a un cert hermetisme o reclam
poètic accentuat per la interrogació:

«Pues i flors té el roserar:
cal que respir o que em defensi?
—¿Qui per les roses, en silenci
no es deixaria esgarrinxar?»

(«Al roserar»)

Són poemes sense escletxes, d’alta
significació que assenyalen el cant
més alat de Salvà, i que l’arrengleren,
com a poeta simbolista, al costat de
Carner, al costat de Riba. Salvà atorga
al paisatge el valor simbòlic del poe-
ma, gairebé acceptant-lo en la seva
realitat aparent, sense intervenció
explícita de la subjectivitat i, en canvi,
evocant-la i transcendint-la com una es-
comesa per a la modernitat.

Lluïsa Julià
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