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 Jornades d’estudi Maria Antònia Salvà (Palma, 2-5 d’abril de 2008). – Entre el 2 i el 5 
d’abril de 2008 es van desenvolupar al Caixafòrum de Palma les Jornades d’estudi Maria Antònia 
Salvà (1869-1958). Els 50 anys de la mort de l’escriptora van ser el motiu d’arrencada perquè des 
del Consell de Mallorca es veiés l’ocasió d’organitzar-les. La intenció era avançar en el coneixe-
ment tant de la personalitat intel·lectual de la poeta com aprofundir en el coneixement de la seva obra 
i de les seves relacions literàries. Els nombrosos epistolaris que es van donar a conèixer en les jor-
nades mostren la varietat, intenció i centralitat de Salvà en la primera meitat del segle xx. Per altra 
banda, les ponències van aportar dades importants i noves perspectives de coneixement de l’obra de 
l’escriptora. Margalida Tomàs va eixamplar les coordenades de relacions de la seva joventut, una 
època, la dels anys 80 i 90 del segle xix, que era gairebé desconeguda i va cobrir llacunes importants 
sobre la seva formació. Lluïsa Julià es va situar en aquest punt inicial per analitzar el context poètic 
en què es movien les poetes romàntiques i el canvi de posició respecte els topos femenins que rea-
litza Salvà, la primera evolució literària. En aquest sentit va ser important la comparació amb Rosa-
lia de Castro que va exposar Helena González, pels paral·lelismes entre dues dones poetes (que ja 
s’havien anotat en el seu temps) i l’explicació des dels estudis actuals del paper ideològic del paisat-
ge i la importància de la poesia popular. Justament la musa popular i la seva transformació per fer-ne 
vers personal va ser el centre temàtic de l’exposició de Francesc Perelló, un aspecte fonamental en 
l’obra de Salvà per observar la consciència clara de poeta que tenia, el seu art, l’artifici poètic i 
l’ofici que desplega al llarg de tota la seva obra. També en la seva tasca de traductora, que va portar 
a afirmar a Gabriella Gavagnin que «en el context de l’italianisme català de la primera meitat del 
segle xx», l’aportació de Salvà és, «juntament amb Josep M. de Sagarra, la més important», i de 
donar-ne evidències amb exemples concrets. Isabel Graña va contextualitzar Salvà dins l’Escola 
Mallorquina i va donar les claus de les seves relacions com a grup i el paper que exercia Salvà. Al-
tres estudis i comunicacions van afrontar aspectes interpretatius concrets de llibres i poemes.
 Finalment, Miquel Bezares es va fer càrrec del recital poètic celebrat a Llucmajor, terra nadi-
ua de Salvà, perquè els poetes joves d’ara exploressin la pròpia veu rellegint Salvà. L’acte va ser 
conduït per Enric Casasses.
 Tot aquest material està publicat al volum de les jornades amb el nom Escriure sense context 
(PAM, Consell de Mallorca i Universitat de les Illes Balears, Col. Textos i estudis de cultura cata
lana, 146, Barcelona, 2009).

Lluïsa Julià

 Jornades d’estudi sobre Llorenç Riber i Joan Estelrich. – En ocasió del cinquantenari de 
la seva mort, els escriptors Llorenç Riber i Campins (Campanet, 1881-1958) i Joan Estelrich i 
Artigues (Felanitx, 1896 – París, 1958) varen ser objecte d’unes Jornades d’estudi, a iniciativa del 
Departament de Cultura i Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, en el marc del programa 
«Mallorca, terra de literatura». En el cas de Riber, la jornada se va celebrar dia 11 d’octubre a la 
Casa Museu Llorenç Villalonga, situada al poble de Binissalem. Es presentaren cinc ponències. 
L’historiador Damià Ferrà-Ponç va parlar de «Llorenç Riber en els seus primers entorns de forma-
ció, la família i el poble de Campanet». Els diferents aspectes de la seva activitat literària varen 
ser tractats per quatre professors de la Universitat de les Illes Balears: Joan Alegret, l’obra poètica; 
Maria del Carme Bosch, les traduccions; Pere Rosselló Bover, la narrativa i la memorialística; i 
Damià Pons, l’obra periodística. Dos dies després, es va fer un recorregut per aquells espais del 
poble nadiu de l’escriptor que havien tingut o encara tenen una relació més directa amb la seva 
vida i obra –cases on va néixer i viure, escola on va anar, monument que el recorda, tomba on està 
enterrat–, o que varen ser objecte de recreació literària a les pàgines de La minyonia d’un infant 

021-Romanics XXXII 04.indd   577 13/4/10   16:39:20



578 CRÒNICA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 32 (2010), p. 559-617

orat, el més rellevant dels seus llibres. Fins ara, i a l’espera de les Actes que sortiran pròximament, 
l’efemèride del cinquantè aniversari ja ha donat origen a tres publicacions. En primer lloc, una 
miscel·lànica editada per la revista local que es publica a Campanet. Amb el títol Llorenç Riber, de 
l’escola de la natura a la ciutat dels llibres, s’arreplegaren vint-i-quatre treballs, d’extensió i de valor 
desiguals, que en conjunt aporten nous coneixements sobre determinats aspectes de la seva persona-
litat i obra. Una segona publicació, feta pel Consell de Mallorca, va ser l’Itinerari literari pels es
pais campaneters viscuts i escrits per Llorenç Riber. La tria dels textos i la seva connexió amb uns 
espais urbans ben concrets, amb la introducció de diverses notes explicatives, va anar a càrrec de 
Damià Pons. Finalment, la col·lecció «Mixtàlia», editada a iniciativa del Departament de Cultura de 
l’abans esmentada institució, i que té com a objectiu la recuperació de textos poètics que en l’actu-
alitat no es troben disponibles en edicions comercials, o que fins i tot encara mai no hi havien estat, 
ha publicat el volum Amb tremolor de ploma (Poemes al marge). Es tracta d’un recull de tots els 
versos de Riber que havien quedat exclosos del primer volum de les seves Obres completes. En uns 
pocs casos, es tracta de textos manuscrits; la majoria, però, havien aparegut, sobretot les dues pri-
meres dècades del segle vint, a revistes de Mallorca i de Catalunya (Mitjorn i Catalunya, per exem-
ple). Les trenta-tres composicions van precedides d’un estudi que signa Damià Pons.
 Les Jornades dedicades a Joan Estelrich se celebraren els dies 17 i 18 d’octubre, a Palma, al 
Centre Cultural de la Misericòrdia o a la Sala de Plens de la seu institucional del Consell de Ma-
llorca. Els ponents i els temes que tractaren varen ser els següents: Antoni Marimon, «Mallorca en 
el primer terç del segle xx»; Isabel Graña, «El mite com a resposta a l’acció cultural i nacionalis-
ta de Joan Estelrich»; Sílvia Coll-Vinent, «Joan Estelrich i la cultura europea del seu temps»; 
Andreu Manresa, «Joan Estelrich contra Joan Estelrich. L’home, entre la vida i el seu personatge»; 
Francesc Guardans i Cambó, «Joan Estelrich i la Fundació Bernat Metge»; Jordi Pujol i Soley, 
«L’europeisme de Joan Estelrich en temps del franquisme»; Josep Massot i Muntaner, «Joan Es-
telrich durant la Guerra Civil i la seva actuació propagandística a Anglaterra»; i Borja de Riquer, 
«Joan Estelrich i Francesc Cambó: les complexes relacions entre intel·lectuals i polítics a comen-
çament del segle xx». Uns dies després, exactament el dia 24, es va fer a Felanitx una taula rodo-
na per parlar de «Joan Estelrich, intel·lectual i activista». Hi participaren Carles Cabrera, Andreu 
Manresa, Damià Pons i Francesc Riera Montserrat.
 El nombre de participants inscrits formalment a ambdues Jornades va ser d’una cinquante-
na, encara que, pel fet de ser obertes al públic, a bona part de les sessions hi hagué assistents 
esporàdics.
 Ara cal esperar l’aparició dels dos volums que recolliran les diferents ponències –i també 
unes quantes comunicacions: se n’hi pogueren presentar encara que l’organització ja havia deter-
minat que no se’n faria la presentació pública–, els quals en l’actualitat ja es troben en un procés 
avançat d’edició.

Damià Pons
Universitat de les Illes Balears

 Jornades Narcís Oller. – Els dies 21, 22 i 23 de novembre de 2008 van tenir lloc a Valls les 
Jornades Narcís Oller que, com en d’altres ocasions, han estat organitzades per la Societat Narcís 
Oller, presidida pel Dr. Magí Sunyer Molné, professor de Literatura Catalana Contemporània de 
la Universitat Rovira i Virgili. Les sessions d’enguany han estat dedicades a la novel·la Vilaniu, la 
reedició crítica de la qual ha anat a cura de la filòloga Margarida Aritzeta.
 Les jornades del Simposi van començar el dia 21 a la Biblioteca Pública amb un Club de 
Lectura articulat al voltant d’un debat sobre aquesta novel·la de Narcís Oller, novament editada.
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