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ui digui que la filologia és una disciplina avorrida

i del passat s’equivoca. Un cas ben evident

que contradiu aquesta idea és Mirèio  (1859)

de Frederic Mistral, obra d’àmplia repercussió

i d’una incidència fonamental en la història i la literatura

en llengua catalana, incidència que inclou un capítol

d’or en la traducció que en feu Maria-Antònia Salvà. I

això es miri com es miri.

Ja és prou sorprenent als ulls opacs del present que

l’amor apassionat entre dos joves aconseguís una

difusió que potencià la Renaixença occitana o el

Felibritge, moviment reconegut pels cenacles parisencs

que hi van veure un nou brot de l’ideal romàntic que ja

declinava, i que el 1904 portà Frederic Mistral (1830-

1914) a obtenir el Premi Nobel de Literatura. El fet que

compartís el guardó amb el dramaturg castellà José

Echegaray d’obra truculenta i lacrimògena, en

detriment d’Àngel Guimerà, reconegut i prou traduït a

Europa, indica com no interessava visualitzar la

germanor de les dues literatures, la catalana i l’occitana,

sobretot quan la catalana mantenia unes aspiracions

polítiques clares que Mistral no va gosar potenciar en

el seu territori. Tot i així, l’edició de Mirèio  encetà una

relació intensa entre els escriptors nacionalistes

catalans i occitans, fins a l’extrem que semblava

augurar una nova època daurada de les lletres

d’Occitània i catalanes, seguint la petja dels trobadors

medievals. Encapçalades per Damas Calvet i Víctor

Balaguer, amics personals de Mistral, Mirèio ja és

elogiada en el transcurs de la primera festa de la

restauració dels Jocs Florals de Barcelona i

immediatament comença a ser traduïda. Francesc-

Pelagi i Briz, en donà diverses mostres en revistes

fins a publicar-la sencera en versos catalans el 1864.

Mentre Celestí Barallat i Falguera, també a Barcelona,

en publicava una versió en prosa, l’any abans, el 1863.

Una i altra van tenir diverses edicions fins entrat el segle

XX.

En la segona meitat del XIX, hi ha diversos gests

simbòlics prou coneguts —l’ofrena de la Copa Santa
als felibres provençals el 1867 i la composició del Cant
de la Copa per part de Mistral que ha esdevingut l’himne

nacional occità— que més enllà de l’admiració mútua

expliquen la intenció de crear una simbologia comuna

nova. Es tracta d’una part de la nostra història literària

amb estudis parcials importants però que reclama un

tractament global rigorós i extens encara per bastir.

En tot cas entre els aspectes a destacar s’hi compta

la relació Mistral / Verdaguer ressenyada per Sebastià

Joan Arbó en La vida tràgica de Mossèn Jacint
Verdaguer (1952) reeditada no fa gaire, o la relació

entre els escriptors mallorquins i Occitània. Una i altra
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documentada sobre el 1868, any que Mistral és

convidat pel consistori dels Jocs Florals per Víctor

Balaguer i que significa la trobada simbòlica entre

Mistral i el jove Verdaguer que en quedà enlluernat,

així com el fet que Marià Aguiló fos premiat als Jocs

Florals de Montpeller del mateix any d’on sorgí ja la

idea de traduir Mirèio al mallorquí.

Escrita en 12 extensos cants rimats, Mirèio esdevé el

poema èpic rural d’un somni de país i d’una llengua

que no arribà a aconseguir superar el regionalisme i el

folklore, però actualitzava la tradició clàssica i medieval,

de Virgili als trobadors, a Dante i Petrarca que també

cantaren aquelles terres. Però, també, com en l’època

medieval, Provença esdevé un motor important en la

creació de l’imaginari literari català de tot el segle XX.

Les generacions de Joaquim Ruyra, de Maria-Antònia

Salvà, de Josep Carner seguien aquest emmirallament.

Que el 1905, el jove Carner li proposés a Salvà de traduir

Mirèio per incorporar l’obra al programa de traduccions

noucentista és una mostra d’aquest sentiment. No

debades, la Mireia de Salvà ha estat una obra reeditada

constantment des de la seva aparició el 1917 i fins als

anys 70. A l’altra extrem del segle, també és remarcable

que Maria-Mercè Marçal inclogui Mireia i el paisatge

de Provença com un eco encara vivent  en la seva

novel·la.

Maria-Antònia Salvà (Palma de Mallorca, 1869–1958,

Lluchmajor) va trigar un temps a acceptar l’encàrrec

de traducció que la convertiria en la primera escriptora–

traductora moderna de prestigi. Primerament perquè

el 1905 es trobava abocada de ple a la seva pròpia

obra de creació. Començava a ser reconeguda en els

distints certàmens dels Jocs Florals i pensava publicar

el seu primer llibre, Poesies, que finalment apareix a

Palma el 1910. Però també, segons explica en diversos

epistolaris, perquè no considerava que fos necessària

la traducció de Mirèio, donada la semblança i, sovint,

la coincidència, entre el paisatge, la gent i els seus

costums, i el llenguatge de la Crau i la Camarga amb

el mallorquí. També creia que els pocs coneixements

de francès i els nuls d’occità l’invalidaven per traduir-

lo. Molt hagué de demanar i de pidolar Carner perquè

Salvà s’hi decidís. L’epistolari de Salvà i el text De com
pervinguí a traduir Mistral (1930) expliquen tant les

reticències de la poeta com, també, el profund

coneixement de les “pastories” o “adorables rusticitats”

que Salvà veia reflectides en Mistral, però que reconeixia

com a pròpies, fins i formant part del propi passat, de

l’interior de Mallorca, de Lluchmajor i l’Allapassa,

essent com era filla de propietaris rurals afincats a l’illa

des de feia segles. Retroba, per exemple, la Cançó de
Magalí en el text de Mistral, que ella coneixia d’abans.

Finalment, Salvà emprèn el projecte i el deixa enllestit

a finals de 1912. El 1913 Carner ja té el manuscrit que

llegeix justament en la mateixa Provença i pensa veure-

la estampada, a la Casa Gili de Barcelona, que ja havia

publicat una selecció de Lis isclo d’Or (1910) també

en traducció de Salvà. En aquest punt l’edició es

complica enormement i pren un paper central en l’estudi

de l’estandarització de la llengua literària catalana.

Salvà havia fet una traducció de poeta, una

“naturalització” o catalanització de l’obra de Mistral en

una època que la traducció s’acostava més a la versió

que a la contenció i precisió filològica, amb tots els

pros i contres que això comporta i que s’han fet

coneguts sobretot a través de les traduccions

clàssiques de Josep M. de Sagarra, dels sonets de

Shakespeare o de la Divina comèdia de Dante. No sols

això sinó que Salvà pretén acostar el seu text a la

llengua de 1859 en tractar-se d’una traducció històrica.

Finalment, cal dir que la seva traducció recollia en gran

mesura el llenguatge mallorquí, tant en la grafia

fonètica, la morfologia com en el lèxic. I val a dir que

Carner la considerava esplèndida.

Carner, però, esdevé secretari de la Secció Filològica

de l’Institut d’Estudis Catalans i decideix endur-se l’obra

perquè la publiqui l’Institut. Els criteris de l’Institut, amb

Fabra i Carner al capdavant, buscaven justament el

català estàndard basat en la parla de Catalunya i amb

una forta empremta del barceloní, de manera que el

manuscrit va ser corregit diverses vegades amb la

intenció de donar-li una fesomia catalana i menys

mallorquina que retardà l’edició. El llibre no aparegué

fins al juliol de 1917 i es convertí en un dels punts de

fricció entre Pompeu Fabra i Antoni M. Alcover que al

cap d’uns mesos abandonava l’Institut amb un escàndol

més que considerable tant entre els filòlegs com a la

premsa. L’obra, però, obtingué un reconeixement
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immediat i es reedità, també per part de l’Institut, el

1924 i 1935 que és l’edició definitiva. Salvà mateixa

considerà sempre que era l’obra que li donà més renom,

però també més problemes, abans i després d’editar-

se. Els escriptors mallorquins consideraven que s’havia

estrafet completament el text de Salvà. El testimoni

de Miquel Ferrà, per exemple, és taxatiu. Escriu:

El dia que vagi a Barcelona he d’anar a veure aquells

no-ninguns del IEC. només per dir-los que ho són! A

on s’és vist mai? No ho permetis que es surtin amb la

seva. Primer negar-los el permís per imprimir l’obra!

L’autor té un dret absolut damunt cada lletra de l’obra

seva.” (7.10.1915)

El testimoni de Ferrà, poeta i amic personal de Salvà,

és important perquè les acusacions que fa Antoni M.

Alcover en el seu Bolletí del Diccionari de la Llengua
Catalana el maig de 1918 en el sentit que els de l’IEC

desnaturalitzen l’obra de Salvà i la sotmeten “a una

vertadera tortura, capgirant-hi una infinidat de versos,

llevant mots i mudant-ne perquè no els semblaven prou

dignes per mallorquins o perquè no s’usen a Barcelona

o perquè al Sr. Carner no li entraven per l’ull dret”, fetes

just en el moment de la ruptura amb l’IEC i vingudes, a

més a més, d’un home ll igat a sectors molt

conservadors, s’han vist fruit del seu enfrontament

personal amb l’Institut i, per tant, lluny de tota

objectivitat.

Amb els anys, va quedar com una simple picabaralla,

un dubte cada cop més oblidat. En qualsevol cas tota

posició s’havia de moure en el terreny de la pura

conjectura perquè ningú tenia constància d’on es

trobava el manuscrit de Salvà. I durant decennis el tema

va quedar en via morta i el manuscrit es va donar per

perdut. Tret del primer cant, tampoc el vaig trobar en

l’arxiu personal de Salvà a Palma de Mallorca, però al

mateix temps que jo feia una catalogació de l’obra

conservada, el 1997, Mila Segarra el trobava,

casualment, mentre buscava material sobre Pompeu

Fabra, a l’Arxiu de l’IEC, per altra banda cosa prou

lògica perquè l’Institut havia estat responsable de la

seva edició.

El salt qualitatiu i l’abast del descobriment és important.

En estudiar i comparar les diverses edicions per fer-ne

una edició que restituís el text original he pogut certificar

la importància i la naturalesa dels canvis efectuats, a

banda dels estrictament lògics que necessitava el

manuscrit.1  Canvis de tot tipus: d’ortografia fonètica,

de morfologia, de lèxic... De manera que el poema

resulta absolutament distint, però no pas millor. La

dificultat de ser vers rimat obligava a canvis de versos

sencers fos per expurgar-los de mallorquinismes o de

barbarismes o, fins i tot, amb un intent d’acostar-lo a

l’original provençal. Això facilità l’aparició de ripis,

d’expressions i mots més noucentistes amb la intenció

de crear un llenguatge literari orientat cap al món

ciutadà, amb una clara intervenció estilística de to

carnerià. Hi apareixen mots del vocabulari que

s’imposava, com els adjectius “las”, “aclofat” o

“esparverat” o els verbs “restar”, “esguardar”, així com

l’expressió “mà enrampada” substitueix “ser un

pendulari” de l’original, o “perdut l’esment” desplaça

un idiomàtic “desmemoriat”. Sols són breus mostres

que indiquen l’orientació que volen imposar en el

llenguatge literari, i més concretament, poètic que es

va estendre força anys. En definitiva, l’estudi dels canvis

estilístics sobre el manuscrit original aporta moltes

dades sobre la història del català literari d’ara fa un

segle, en un moment que s’intenta fixar un model, el

primer de la reforma fabriana. Estudiar-lo i traçar-ne

l’evolució fins a l’actual hauria de ser una prioritat en

tota llengua culta que ha arribat a la modernitat.

1. Vegeu l’edició Frederic Mistral, Mireia. Traducció de

Maria-Antònia Salvà a cura de Lluïsa Julià. Barcelona,

Ed. Quaderns Crema, 2004. He analitzat els canvis a

Mireia de Maria-Antònia Salvà en la normativització de la
llengua literària moderna. Dins Miscel·lània Joan Veny,
3. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,

2003. Estudis de llengua i literatura catalanes / XLVII: 191-

238.
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