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El lul·lisme entre bambolines.  
La relació epistolar entre Mateu Obrador  

i Maria Antònia Salvà

Maribel Ripoll Perelló
(Universitat de les Illes Balears)

L’any 1996 Lluïsa Julià i Capdevila, investigadora de referència de l’obra de 
Maria Antònia Salvà i Ripoll (Palma, 1869 - Llucmajor, 1958) donava a co-
nèixer la relació epistolar mantinguda entre la poetessa mallorquina i el lul-
lista Mateu Obrador i Bennàssar (Felanitx, 1852 - Palma, 1909) entre els anys 
1903 i 1909. En aquella ocasió, Julià apuntava la rellevància de l’epistolari, 
especialment ric pel fet de ser complet, en el sentit de conservar-se’n totes les 
cartes, tant d’Obrador com de Salvà.1 

Més de vint anys després d’aquell treball, l’epistolari roman, encara, inè-
dit.2 Per afegitó, aquesta documentació ha passat del tot desapercebuda en 
l’àmbit lul·lista, cosa fins a un cert punt sorprenent si es té en compte que, 
cronològicament, se situa durant els anys que Mateu Obrador va dedicar in-
tensament a la investigació sobre Ramon Llull i a l’edició de l’obra lul·liana. 
Amb un cop d’ull a l’epistolari es confirma la hipòtesi que, en les cartes que 
s’intercanvien els dos autors, les informacions de temàtica lul·liana hi són ha-
bituals i permeten completar altres referències ja sabudes o intuir-ne de noves. 

Amb aquest treball d’aproximació, que presentam com una nota prèvia a 
l’edició de l’epistolari, que actualment es troba en fase de transcripció, d’una 
banda volem posar en relleu les dades més destacades en matèria lul·liana que 

1. Prèviament, el 1995, el cronista Bartomeu Font i Obrador (Llucmajor 1932-2005) pro-
nunciava la conferència «Maria Antònia Salvà i Mateu Obrador. Testimoni vivencial (1903-
1908)». Publicada per l’Ajuntament de Llucmajor, s’hi dibuixava la relació entre la poetessa i 
l’editor, d’acord amb el conjunt de cartes d’ambdós que se’n conservaven.

2. Devem a Margalida Tomàs la informació que algunes d’aquestes cartes foren publica-
des parcialment per Miquel Cardell a la revista local Llucmajor de Pinte en Ample, publicació que 
no hem pogut consultar. 
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s’hi detecten i, de l’altra, volem fer evident el paper que va tenir Mateu Obra-
dor en la difusió de l’obra de l’Il·luminat entre els intel·lectuals i escriptors del 
cercle de l’escola mallorquina. Sense voluntat de ser exhaustius, el que el lec-
tor trobarà a continuació és una breu descripció de l’epistolari i del context 
en què es produeix; seguidament, s’indiquen els aspectes lul·lians més relle-
vants que s’hi tracten i se’n transcriuen algunes mostres significatives.

La correspondència epistolar manuscrita entre Mateu Obrador i Maria An-
tònia Salvà, procedent de l’arxiu particular de la família Salvà de la Llapassa, 
és custodiada actualment a la Biblioteca Lluís Alemany de Palma, en dues car-
petes identificades amb la signatura E-MAS-C-5 (carpetes 31-223 i 32-223). 
S’hi inclouen, també, dues cartes de l’amiga i poetessa Emília Sureda (adreça-
des a Obrador) i una altra carta de mossèn Costa i Llobera (adreçada a Salvà). 
El material epistolar és divers: és constituït per cartes extenses (que inclouen 
poemes propis o altres documents: un cartell de la Societat Arqueològica Lul-
liana, algun retall de premsa o còpies manuscrites d’algun article), targetes 
postals i targetes de visita. En força ocasions, especialment en la part d’Obra-
dor, el paper i el sobre són enquadrats en una banda negra, en senyal de dol. 
Tots els documents han estat numerats posteriorment: es conserven vuitan-
ta-nou testimonis d’Obrador i vuitanta-tres de Salvà. En general, el material 
epistolar és datat, tot i que s’hi detecten excepcions: en aquests casos, es pot 
recuperar la data gràcies a l’encuny del sobre. En algun cas puntual, aques-
ta recuperació és directament impossible, atès que el segell ha estat retallat. 
Aquestes cartes no datades s’han col·locat després de les datades.

La missiva més antiga que es conserva és de Maria Antònia Salvà i és da-
tada del dia 28 de maig de 1902: és un escrit molt formal i impersonal, en el 
qual Salvà demana a Obrador que li revisi un text que ha elaborat per encàr-
rec de Bernat Batlle, destinat a un llibre escolar. Potser Obrador la hi va res-
pondre, però la carta no s’ha conservat. La següent, que significaria el princi-
pi estricte de la relació epistolar, és d’Obrador i és datada el dia 7 d’abril de 
1903. A partir d’aquest moment i fins a la mort de l’editor, l’intercanvi de no-
tes, cartes i targetes de visita serà freqüent i habitual, i s’estendrà fins al mes 
de la mort d’Obrador, el maig de 1909: al revers del sobre 83, Salvà hi escri-
gué un tràgic «Mateu Obrador. Dia 29 de Maig de 1909. Morí el mateix dia 
29 a les 12 menos 5 minuts del vespre. Al cel sia». 

Situem-nos, per tant, en l’any 1903: Maria Antònia Salvà té trenta-quatre 
anys i és fadrina. Durant els sis anys que comprenen l’epistolari, viu amb la 
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família (amb els germans, Francesc i Antoni; el primer, pintor, va il·lustrar 
alguns episodis biogràfics de l’Il·luminat i també era amic d’Obrador) entre 
Palma (on fa llargues estades) i Llucmajor (tant a la possessió de la Llapassa 
com a la casa que tenen a la vila). Són els anys d’inici de la producció poètica, 
de coneixença dels literats del moment (és rellevant la relació amb Josep Car-
ner) i de l’inici de la traducció de Mireio, de Frederic Mistral. Mateu Obrador 
té cinquanta-un anys i viu la darrera gran etapa biogràfica, l’inici de la qual 
Damià Pons (2010: 31) situa al 1900. Després del període convuls al servei de 
l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, Obrador assoleix una relativa estabilitat pro-
fessional i econòmica en ser nomenat arxiver de la Diputació. Són els anys 
dedicats íntegrament a l’edició de les obres de Llull, a la Comissió Editora 
Lul·liana i a la redacció de diversos estudis de temàtica lul·liana, com ara l’Es-
tudi de les doctrines sociològiques de Ramon Llull, citats en diferents moments de 
l’epistolari.

L’intercanvi epistolar sorgeix en aquest context i es pot considerar com un 
complement de les visites freqüents (diàries, en segones quines temporades) 
que es feien ambdós amics quan coincidien a la capital mallorquina. Les lle-
tres intercanviades, en general, serveixen per tancar temes que s’han encetat 
durant les converses de capvespre, tan habituals que ben aviat són anomena-
des amb l’expressió familiar «cassoletes literàries» o, senzillament, amb la pe-
rífrasi «fer cassoleta». Sovint hi participen altres contertulians, com Emília 
Sureda (amiga íntima dels dos, la mort sobtada de la qual, el novembre de 
1904, els trasbalsà profundament), mossèn Costa i Llobera (amb qui també 
s’establí una amistat estreta entre els tres) o Joan Alcover. En aquestes tertú-
lies casolanes, profitoses literàriament, l’obra lul·liana devia ser tema de con-
versa habitual i es pot aventurar que se n’hi llegien alguns fragments, segons 
les informacions que forneixen les missives, algunes de les quals eren acom-
panyades d’exemplars que l’editor deixava en préstec o que regalava a la po-
etessa. Ho il·lustra l’exemple següent:3 

3. Per a la transcripció dels fragments, en regularitzam l’ortografia seguint la normativa 
actual. No intervenim, en canvi, en qüestions morfològiques o lèxiques. Val a dir que en l’edi-
ció en què treballam de les cartes serà necessari fer una anàlisi profunda sobre els aspectes le-
xicogràfics, molt especialment en el cas d’Obrador. Quant a la numeració de les cartes, seguim 
la que figura al fons. Les sigles Ob. i Sal. són nostres: la primera és per a les cartes d’Obrador 
i Sal., per a les de Salvà. 
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Aquí té, amiga Maria antònia, es Félix que vostè desitjava llegir. Confii que li agra-
darà i que aviat li haurà pres es gust. El pot tenir es temps que vulga. El dia que 
mos tornem aplegar com anit passada, les daré a conèixer a vostè i na Emilia una 
escriptora catalana notabilíssima, de qui les volia ja parlar ahí, però no hi hagué 
lloc, amb tantes coses com vàrem retreure (Ob. 82, targeta no datada).4

Es conserva la targeta amb què Salvà acompanyà el retorn del volum del 
Fèlix al seu propietari, targeta significativa per l’interès que manifesta tant per 
l’obra lul·liana com per la tasca d’Obrador. Altrament, posa en relleu la preo-
cupació de Salvà pel desconeixement que sobre Llull té la societat illenca, pre-
ocupació que es repeteix en una carta d’un mes després. És significatiu que 
Salvà es dirigeixi al seu receptor com a «bell amic» i hi faci servir alguna altra 
expressió de clara reminiscència lul·liana, que ella mateixa subratlla. Així ma-
teix, cal observar que s’autoqualifica de «lul·lista» i reconeix el mestratge que 
ha exercit Obrador, qui l’ha instruïda en l’obra de Mestre Ramon:

Bell amic:5 aquí li torn aqueixes dues joies literàries tota agraïda de que les m’ha-
ja fetes conèixer. Gran meravella me do de l’autor del Fèlix com una tan alta glo-
ria mallorquina sia així desconeguda pels mateixos compatricis. Quines estones tan 
bones he passades llegint aquest llibre! Ja en parlarem si Déu ho vol. 

No he olvidat l’oferiment que em va fer d’ensenyar-me qualque dia la seva con-
ferencia de l’Ateneu de Barcelona. Fins demà vespre idò (targeta de visita, 4 de juny 
de 1904).6

També començ a tornar lul·lista d’ençà que vostè m’ha ensenyat qualque cosa del 
gran Mestre mallorquí; i no hi puc consentir que sia tan desconegut entre noltros. 
An es convent de Llucmajor té capella pròpia; diumenge dia 3 d’aquest mes hi vaig 
anar de bon matí, i, res; ningú hauria dit que fos es dia de sa festa: no tenia ni un 
trosset de candela ni gota d’oli a sa llàntia. El vaig plànyer i, Deu m’ho tenga en 

4. Pel context, podem pensar que és una nota escrita abans del dia 5 de novembre de 1904, 
pel fet que Obrador es refereix a Emília Sureda, el traspàs de la qual va produir-se la matina-
da del 4 al 5 de novembre d’aquell any. 

5. Mantenim els subratllats originals.
6. Salvà seguia de tan prim compte els treballs d’Obrador que en la carta 22, del 27 d’agost 

de 1904, li suggeria que fes un recull de tots els seus treballs en un volum complet: «¡Quin dia 
serà aquell que veurem aplegada al manco, aquesta escampadissa de ses seues obres originals, 
que ara mos obliga a caçar-les al vol, a tots els qui sentim de bon de veres la nostra Roqueta!».
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retret, li vaig enviar dos ciris: més tard vaig veure que també sa llàntia estava es-
plèndidament encesa. Cal que qualcú comenci... (Sal. 19, 9 de juliol de 1904).

Entre els mesos de juny i novembre de 1904 Obrador recomanava dues 
obres de Llull («dos llibrets») a la poetessa, la informava sobre l’estat de l’edi-
ció del Llibre d’Amic e Amat que preparava i li’n feia avinent un exemplar, quan 
l’edició era enllestida:

Content n’estic de que li hagen agradat tant com me diu, i l’hagen encantada 
aquests dos llibrets de R. Lull i d’en Bernat Metge, que li vaig deixar. N’estava ben 
segur (jo qui literàriament ja li començ a conèixer es gust y ses preferències) de 
que los trobaria just sucre, y n’assaboriria —com un infant llépol y golós assabo-
reix un bobò— es delitós i expressiu llenguatge i estil d’un i altre. En tenir-ne avi-
nentesa, ja n’hi deixaré llegir d’altres, tan gustosos o més que aquests; i no dubti 
que això és s’aliment millor y més nutritiu, juntament ab sa rèl pagesa que vostè 
ja té, per crear-se un parlar y estil ben castís, sense regust de forasterisme.

Sa impressió de l’Amich e Amat fa via, lo mateix que sa d’aquella conferencia 
que va llegir, y esper poder-n’hi oferir aviat un exemplar per obsequi i recor-
dança (Ob. 9, 29 de juny de 1904).

La candela de l’Amic e amat ja crema des verd: estam imprimint es darrers fulls, 
i esper poder-n’hi oferir un exemplar d’aquí a un parell de setmanes (devers sa 
seva festa de 21 del corrent); confii que li agradarà aquesta joia mística lul·liana 
(Ob. 11, 3 d’octubre de 1904).

Enllestit ja és es tomet del «Amich e Amat», n’hi envii pes correu d’avui un exem-
plar complet, es primer que és sortit de s’impremta; perquè en tenir lleguda i sa 
calma que desitja, el puga fullejar. Confii que aqueixa lectura li farà bé i la en-
llepolirà, tant com li anirà prenguent es gust a nel nostro vell y saborós llenguat-
ge. —No és aquest exemplar es que li destín definitivament; sinó que ley envii a 
bon conte. Guardi es fulls a lloure que li vaig donar, i los completarem amb sos 
que hi manquen. Mentres tant, tenga aqueix; i si vol, l’oferesca a nes seu germà,7 
de part meua, com a petit obsequi d’amistat afectuosa (Ob. 14, 18 de novembre de 
1904). 

7. Es refereix al germà, Francesc Salvà.
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La lectura i el comentari del Llibre d’Amic e Amat, així com la crítica de l’edi-
ció d’Obrador, van ser motiu freqüent d’intercanvi epistolar. El mes d’octu-
bre, com a resposta a la lletra d’Obrador del dia 3, Salvà li responia que «estic 
molt contenta de la nova que em dona d’estar ja a punt de sortir el Llibre 
d’amich e amat. Ja l’esper ab bona devoció ara que m’he avesada un poch a lle-
gí obres lul·lianes. També tench ganes ferm d’assaborí el prolech que vostè li 
ha posat» (Sal. 23, 17 d’octubre de 1904). Un mes següent, al novembre, la 
jove poetessa manifestava a Obrador que se sentia corpresa per la lectura de 
l’obreta lul·liana i li transmetia la voluntat de parlar-li’n extensament:

Crec que el mes qui ve, no sé be quan, arribarem a ciutat. Llavors ja l’hauré llegit 
tot si Déu ho vol, a l’Amich e Amat i podré parlar-hi llargament. Ja des dels pri-
mers fulls me va cor-prendre, fent-me sentir una fonda emoció. Per mi és una vera 
joia, aqueix llibret, entresenyat de vermells e de novells vestiments. I la edició del 
Blanquerna no s’ha de fer per ara? He simpatisat molt amb aquest personatge i 
tenc ganes de sebre més coses d’ell (Sal. 27, 25 de novembre de 1904).

A finals d’any, Salvà comunicava a Obrador que havia llegit Amic e Amat 
dues vegades i li’n destacava els versos que més l’havien «elevada»: 

Deixem ara això, i sàpia que ja he llegit dues vegades l’Amich y l’Amat de cap a 
cap, i encara no serà sa darrera, si Déu ho vol. ¡Sap que m’agrada de molt! Quins 
bellíssims conceptes y quin llenguatge tan corprenedor! «Digues foll: Què és soli-
tut? Respòs: solaç e companyia d’Amich e Amat... Amor es mar tribulada de ondes 
e de vents que no ha port ni ribatge. Pereix l’Amich en la mar, etc. Sembrava l’Amat 
diverses semences en lo cor de son Amich d’on naixia e fullava e floria e granava un 
fruyt tan solament... Amor es aquella cosa que los francs met en servitut e als servs 
dona llibertat... Demanaren-li si son Amat era en lo mon. Respos: Hoc, com lo 
scriptor en lo libre... etc... etc...». N’estic elevada (Sal. 29, 28 de desembre de 1904).

La resposta que Obrador li tornava demostra la confiança que es mani-
festaven mútuament. Progressivament, la relació prenia un to més familiar i 
desim bolt i, sobretot, posava en relleu el mestratge que l’editor exercia en 
la poetessa llucmajorera:

Prou que la vaig rebre i ensaborir a glops a n’aquella carta seua —amb suplement 
i tot— en què parlant-me una vegada més de lo «elevada» que la tenia el llibret 
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del Amich, el m’espipellava tan finament i discreta, com habilidosa jardinera qui 
per fer gentil ramell tria i cull les flors més de cap-de-brot (26-28-73-76-97-171) 
i les me feia obrar treballades de sa pròpia mà, com aquell qui diu: —¿La sents, 
amic, la sents bé, a-n aqueixa olor tan fina?... I en tal grau la vaig aspirar que me’n 
prengué com a n’el Mestre, que en aquella hora me semblà que, com ell, «me sen-
tia fora exit de manera per gran fervor... d’amistat (pag. 20) i m’acudiren al pen-
sament i a la ploma aquells versicles que li vaig enviar per resposta, y que me di-
gué “que la havien feta riure de bon de veres” y que per respondre-hi trobava que 
hi havia de dormir». —Jo esperant pensava: —vejam quina gentil resposta li acu-
dirà en haver-hi dormit!... I sa resposta va esser, a excuses de teuladera, volant des 
de la parra al llenyer, que «era per demés esperar-ne resposta i que li tocava un 
bon callar». ¡Valga’m Déu, quina dormida més pererosa! —«Vestia’s l’amich man-
tell de conformitat e gonella de paciència»... ja que no hi ha més remei. Per lo 
demés, comprenc bé la seua peresa de versicoletjar, y no m’estranya gens ni mica. 
Tenguem confiança. Tal volta més endavant... (Ob. 20, 8 de febrer de 1905).

La recepció de l’edició va ser ben comentada pels dos amics. A la tornada 
d’una eixida breu a Barcelona que l’editor va dur a terme a principis de 1905, 
relatava a Salvà:

Duc feina senyada, per molt de temps. No sé com n’hauré de sortir ni treure’n 
trella, de tanta com me’n han demanada i comanada. Es llibre de l’Amich los ha 
entrat per s’ull dret, a·n’es parèixer; los ha enllepolits, i ara tot son editors que en 
demanen d’altres i en voldrien publicar, de mestre Ramon, que los du abruixats, 
tant com més el lligen i el coneixen (Ob.21, 22 de febrer de 1905).

En aquest context, Obrador feia avinent a Salvà les ressenyes que rebia de 
les seves edicions: 

Ja que’m digué que li havia agradat veure algunes crítiques y ressenyes de sa nos-
tra edició lul·liana publicades a fora Mallorca i que li vaig enviar aquí en té unes 
quantes més, per si li vé lleguda i voluntat de passar qualque estona desenfeinada, 
durant aquest parell de dies de festa i punt (Ob. 53, 1907).

Aquí li envii, a bon conte (?) qualque cosa de lo que ahí li vaig dir que li faría veu-
re, sobre es modo com la crítica mos tracta sa edició luliana (Ob. 51, 7 de gener 
de 1908). 
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Crech que per ara no mos podem quexá, y que hi som entrats amb bon peu. Ja 
n’hi faré veure més. Memories. Son a. a. y amich afm. (Ob. 51, 7 de gener de 
1908).

Un altre tema destacat al llarg de l’intercanvi epistolar va ser el procés 
d’elaboració de la Vida de Ramon Lull, treball que Obrador enllestia a finals 
de 1904 i que va ser guardonat per la Societat Arqueològica Lul·liana el ge-
ner de 1905. El primer text citat posa de manifest la capacitat de treball 
d’Obrador, que hagué d’enllestir el treball el mateix dia que acabava el ter-
mini per lliurar-lo. El segon exemplifica la confidencialitat i la confiança ja 
al·ludida entre els dos autors:

M’he despedit de vostè, avui, més prest de lo que hauria desitjat, i he tallat en redó, 
perquè tenc en es telers i he d’acabar anit sens falta sa ditxosa vida luliana que en-
vii a n’es concurs de s’Arqueològica (es termini acaba avui) i hauré d’acabar tar-
det, per càstig d’haver-ho deixat massa per ser darreretes. Serà mester fer vetlada 
llarga. Com vostè es colgarà —(per tant que se colg)— jo encara en tendré per 
bona estona, de vetlar; i si em descuit un poc o boietx perilla que m’hi trenc s’al-
ba (Ob. 18, 31 de desembre de 1904).

Res de nou. Ah! Sí: escolt una cosa que li he de dir, petit-petit, a s’orella, i la m’ha 
de tenir guardada, fins diumenge qui ve, que es farà pública: —En es concurs de 
s’Arqueològica m’han premiat sa Vida de R. Lull, que hi vaig presentar. Diumen-
ge, a sa festa lul·liana de la Sapiència, se farà públic s’acord, i hi llegiré es Prefaci. 
¡Que m’agradaria tenir-la a vostè just su-devora! Per sa festa lul·liana de juliol ha 
de romandre llesta i estampada. Salut tenguem, tranquil·litat i lleguda (Ob. 29, 
22 de gener de 1905).

El 1905 les tasques s’acumulaven: Obrador confessava a Salvà que se sen-
tia aclaparat per totes les feines que havia d’enllestir, per la qual cosa treballar 
en diumenge no era gens estrany. Per referir-se a l’empresa lul·liana, introdu-
ïren al lèxic habitual el verb «lulietjar»:

Fa més de quinze dies que estic sense lulietjar! i no sé lo que em passa i amb això 
ja està dit tot, I em servirà de disculpa. [...] En Rubió, estimadíssim amic meu, 
que m’escriu de Barcelona que està malalt i retut, d’excés de treball, i es metges 
li aconsellen que se’n venga a Mallorca una temporada, a cercar la quietud i re-
pòs que ha de mester, i se’n vendrà un dia d’aquests (tal volta demà) amb la seva 
senyora, i l’hauran d’atendre y agombolar... i es llibre que estic acabant... i ses 
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«doctrines sociològiques lul·lianes»... i es tomet de n’Emilia...8 i mil altres ur-
gents quefers!! li dic que no sé què em fas, ni per on m’he de girar... ni com treu-
re’n aguller de tanta i tanta mescladissa i entrunyellament de feines (Ob. 25, 13 
de maig de 1905).

Vet-aquí que jo m’estava avui, en bon diumenge dematí, tralladant tira-tira tranquil-
lament un capítol de Mestre Ramon (el 109 del gran Libre de Contemplació, 
«Com hom se pren guarda de so que fan les aus») —quant m’arriba sa carteta, 
que es veure no més sa lletra (cada dia més dreta i redonenca) ja m’alegra (Ob. 35, 
12 de novembre de 1905).

Arran de la labor editora, un altre tema interessant de l’epistolari és el que 
es refereix als viatges i a les visites que feu a les biblioteques de Munic i Milà 
durant l’any 1908. A banda de les informacions relatives al viatge en si i al 
modus vivendi en les ciutats europees, que ara no relatarem, l’excitació d’Obra-
dor era palesa en la carta que trametia a l’amiga Salvà, des de Munic estant, 
el mes de juliol d’aquell any, de la qual transcrivim només el segon paràgraf, 
per mor de la llarga extensió de tota la carta:

De l’endemà d’arribat, puc dir que som dins aquesta Biblioteca Real, esplèndida, 
riquíssima, inagotable, i que conté una maina preciosa de textos lul·lians primi-
tius. ¡Oh, quin Blanquerna més castís i pur i saborós, tal com brollà de sa ploma 
de Mtre. Ramon! No me’n assacii de fulletjar-lo, i a l’hora d’ara pens en so gust 
que passarà qualcú (o qualcuna) en poder-lo veure estampat i fer-ne plaent i re-
posada lectura. És una vertadera gateria, un insaciable panxó de textos lul·lians, 
es que jo em prenc des que som aquí: un bo i s’altre millor, i tots a disposició 
meua, que no he de fer més que allargar sa mà, aquest vull, aquest no vull... M’hi 
pas tota la diada, des de les 8 des dematí fins a les 6 d’horabaixa, just interrompent 
una estona per anar a dinar i beure un glop de cafè. Fas feina a rompre, com un 
escarader. I així i tot, no sé com n’he de sortir d’aquesta llarga escarada. Déu aju-
darà i es precs des qui em volen bé, m’obtendran una puntual i venturosa tor-
nada. Tan venturosa com fou s’eixida que jo no podia esser millor ni més agrada-
ble (Ob. 62, 9 de juliol de 1908).

8. Es refereix al recull de poemes en homenatge pòstum a l’escriptora, la iniciativa del qual 
prengué Obrador.
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Conclusions

L’anàlisi de l’epistolari entre Maria Antònia Salvà i Mateu Obrador des d’una 
perspectiva lul·lista posa en evidència la influència i el mestratge que Obra-
dor va exercir en la poetessa, a qui va fer coneixedora de l’obra de Ramon Llull 
i dels clàssics catalans medievals. L’intercanvi intel·lectual sobre la figura i 
l’obra de l’Il·luminat és una constant durant els sis anys d’amistat dels dos au-
tors (1903-1908), amistat estreta que coincideix amb els anys que l’arxiver i 
editor dedica intensament a Ramon Llull. El seguiment d’aquesta tasca edi-
tora i de la feina consegüent, la lectura i el comentari d’obres lul·lianes i la re-
cepció dels estudis sobre Llull, esdevingueren la tònica habitual de les fami-
liars «cassoletes literàries» i de les cartes que se’n deriven. Tot i que no s’ha 
comentat, per la limitació de l’espai i del tema, també s’hi adverteixen con-
sideracions rellevants sobre la llengua i sobre la situació política de Catalu-
nya. Igualment rellevants són les referències sobre alguns autors i intel·lectuals 
del moment, com ara Josep Carner, mossèn Costa i Llobera o Jeroni Rosse-
lló, entre d’altres. En el nivell més personal, les cartes són testimoni de la con-
fiança, el respecte i l’admiració intel·lectual que es manifestaven, així com de 
l’afecte especial que Obrador sentia per Salvà. 

En definitiva, l’edició i la publicació d’aquest complex epistolari esdeve-
nen una feina necessària per perfilar el coneixement biogràfic sobre els dos 
autors i, en conseqüència, sobre el coneixement de la seva ingent labor lite-
rària.
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