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1. Una qüestió d'idil·li rústic

Ricard Torrents afirmava, en un breu estudi de 2008, que «la dimensió narrativa no 
sols conforma el pensament i la literatura, sinó també la nostra identitat. No tenim 
identitat fins que algú no ens conta la nostra història. La nostra identitat és narrativa» 
(Torrents 2008: 30). La reflexió de Torrents fa memòria dels possibles vincles entre 
ficció narrativa i identitat, uns lligams que em semblen fonamentals en el procés de 
creació d'un relat capaç d'ubicar l'home en el món.

Aquesta narrativització es fa present en l'univers literari català de la segona 
meitat del segle XIX, quan irromp amb força un discurs que narra les virtuts i les 
bondats de la vida rural. També en altres literatures europees, especialment aquelles 
que són susceptibles de renàixer després de les revolucions social i industrial de la 
primera meitat de segle, adquireix una presència cada cop més sòlida aquest discurs 
idíl·lic i bonhomiós. No és tasca nostra d'entrar, ara, en discussions terminològiques 
al voltant de la definició de l'idil·li com a gènere literari, sinó veure de quina manera 
l'idil·li s'adreça, com evoca Jaume Pòrtulas resseguint les teories de F. Schiller, «al 
quadre de l'ideal realitzat d'una humanitat innocent, harmònica i feliç» (Pòrtulas 
2010: 28). Els textos que es publiquen sota aquest paraigua –i que Enric Cassany ha 
batejat com literatura «costumista rural catalana» (Cassany 1992: 140)– són peces que 
aborden la qüestió de la ruralia des d’un punt de vista idealitzador i mitificador de la 
vida al camp i de l'agrupació familiar característica d'aquest: el familisme pairal. «[L]a 
chasteté des mœurs est une tradition sacrée dans certaines campagnes éloignées 
du mouvement corrompu des grandes villes», sentenciava George Sand el 1846 a 
La Mare au diable (Sand 1846: 103). Tretze anys més tard Frederic Mistral publicava 
Mirèio (1859) –el gran poema tel·lúric dels occitans–1 i Francesc P. Briz oferia –amb el 

* Aquest article és inscrit en el marc del projecte d’investigació Renaixença i literatura, 1854-1898. 
Institució, representacions i identitat, amb referència FII2012-31489, finançat pel Ministerio de Economía 
y Competitividad, i de les activitats del Grup d'Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents (GELIV). 

1 J. M. Domingo remarca l'admiració que Mirèio despertà en Alphonse de Lamartine: a Mirèio «un pays 
est devenu un livre» (Domingo 1996: 146).
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beneplàcit de l'escriptor mallanenc– La masia dels amors (1866) al cap de set anys, un 
poema sobre la descoberta dolorosa de l'amor.

2. Mirèio i la configuració d'un imaginari literari 
de rusticitat harmoniosa

Amb l'aparició, el 1859, de Mirèio, Frederic Mistral és saludat pel món literari parisenc 
amb el cèlebre «Tu Marcellus eris!» lamartinià, que més tard farà fortuna –talment es 
tractés d'una herència literària– en Verdaguer. Mistral acabava de presentar el poema 
nacional2 dels felibres, aquell que respondria a les coordenades que el príncep poeta 
William Bonaparte-Wyse establiria el 1882 amb motiu dels Jocs Florals de Provença: 
el Felibritge, diu (Bonaparte-Wyse 1882: 225), és una

societat per l'adoració de lo bell, de lo bo, de lo verdader, baix la base de la família 
primordial, de les venerables tradicions, dels sentiments celestials, per medi de la 
dolça llengua materna, de les encarnacions harmonioses i artístiques que no són més 
que el ropatge de la idea central, la gesticulació visible d'una íntima i alta inspiració: 
"Felibrige" vol dir en sa integritat, retorn als antics elements naturals en malhora 
despreciats o esborrats.

Aquesta voluntat restauradora3 i harmonitzadora dels costums, les lleis i el 
comportament social Mistral la trasllada a la comunitat rural que habita el seu poema, 
una «gènt di mas» regida per un ordre familiar marcadament patriarcal4 que conviu en 
un locus amoenus. És així que s'entén el judici d'Émile Zola quan descriu Mirèio com 
«une sorte d’églogue de longue haleine» (Mistral 1867: II). No hem d'oblidar, però, que 
el paisatge adquireix a vegades un caràcter salvatge i fustigador, especialment aquell 
que roman allunyat del Mas dels Lledons: «Inculturada i secallosa, / la immensa Crau, 

2 En carta del mateix William Bonaparte-Wyse a Víctor Balaguer, l'anglès escriu a propòsit d'un poema 
que Mistral que havia recitat en una felibrejada: «C'est enivrante, et quelle mélodie! [...] Il y a aussi 
là-dedans un sentiment décentrali[s]ateur, un "langui" national de la première force, pour ne dire rien 
de ce soif quasi grec pour la Beauté comme le premier des principes dans ce bas monde. À mon avis, 
c'est un morceau émine[m]ment remarquable qui sort dans ce siècle des voix rauques et des propos 
[as]sourdissants comme une douce fontaine argentine» (Disponible en línia: Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, 14/1/1868; http://www.victorbalaguer.cat/consultes/epist.htm).

3 Llorenç Prats constata la simultaneïtat entre el procés de desaparició d'un món i la idealització de què 
és objecte en la literatura pairal (Prats 1988: 182-188). Uns mots de Frederic Mistral recolzen aquesta tesi: 
«Avui dia, que les màquines han envaït l’agricultura, el treball de la terra va perdent, cada vegada més, 
les seves colors idíl·liques, el seu caient d’art sagrat. [...] És el progrés, és el rastell terriblement fatal, 
contra el qual res no podem fer ni dir: fruit amarg de la ciència, de l’arbre de la ciència del bé i del mal!» 
(Mistral 1957: 853-854).

4 Reportem uns mots de les Memòries de Mistral: «E'm'acò iéu, dóu tèms que li clas alin sounavon, 
m'anère desgounfla dins lou champ, tout soulet. Car l'aubre de l'oustau èro toumba. Lou Mas dóu Juge, 
lou mas de moun enfanço, aro, coume s'avié perdu soun oumbro auto, èro desoula e vaste. L'ancian de 
la famiho, Mèste Francés moun paire, èro esta lou darrié di patriarcho de Prouvènço, counservaire fidèu 
di tradicioun e di costumo» (Mistral 1906: 288).
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la Crau pedrosa»,5 exclama el poeta al cant VIII. Aquest caràcter agrest de la natura poc 
o gens humanitzada es fa present també en Mireia, àvida d'aventures «i una miqueta 
salvatgina», anota el narrador. Hom pot pensar que les teories rousseaunianes del bon 
salvatge resideixen al fons del poema. Vicent i Mireia «amb innocència mig salvatge, / 
feien d'amor l'aprenentatge...» (cant II), una experiència que els durà a la coneixença 
dolorosa del món: una imatge colpidora ho dibuixa: «l'Amor és segador també» (cant IX).

Proposo, tanmateix, de tornar una mica enrere i de quedar-nos amb el caràcter 
idíl·lic de la natura que envolta, únicament, el Mas dels Lledons. Servirà per veure 
com la mitificació que Mistral porta a terme afecta també el passat. Provença és 
presentada com un lloc mític i, per tant, indiscutible, com un univers en certa manera 
ahistòric. Cants, llegendes i relats expliquen històries fantàstiques del Migdia francès. 
Però tot queda aquí, en l'univers de la fantasia. En el poema no apareix pràcticament 
cap referència històrica a la conflictiva contemporaneïtat de la regió. Només al vell 
pastor li és permès d'evocar batalles pròpies d'aquella «generació austera, religiosa, 
humil, disciplinada, que pacientment havia passat la fam, les misèries, els horrors de 
la Revolució i fornit la França [d]els cors desinteressats per als seus grans holocausts 
i els cossos infatigables per als se[u]s grans exèrcits» (Mistral 1957: 908-909). Hauríem 
de preguntar-nos, respecte d'aquesta evasió històrica del poema, si Mistral cedeix als 
tres imperatius que Paul Vernois fixa per als romans rustiques: «l'écrivain paysan 
évitera les évocations historiques, les polémiques religieuses ou philosophiques qui 
tendraient à égarer notre attention» (Garavini 1982: 86). Sembla que, almenys al primer, 
sí que hi cedeix. Només Josep Soler i Miquel li retreu el fet –tot felicitant-lo– de donar 
el caràcter d'història «a lo present i lo vivent», és a dir, de transformar la quotidianitat 
en «monument viu» (Soler 1897: 13).

Amb Mirèio s’enceta i alhora es consolida la respelido, un moviment de 
renaixença literària i cultural que trobarà un eco en la major part d’Europa, sobretot 
en aquells territoris nacionalment renaixents. Anne-Marie Thiesse ja ha avisat de 
la contradicció intrínseca del procés de construcció de la nació: «[il] semble a priori 
aller à rebours de toute prise en compte de la modernité, puisque son principe repose 
sur le primat d'une communauté a-temporelle dont toute la légitimité réside dans la 
préservation d'un héritage» (Thiesse 1999: 16). És en aquesta tradició heretada que es 
troben els valors que Mistral reivindica: una llengua capaç d’expressar un paisatge i un 
folklore singulars, un corpus simbòlic que identifiqui tot un poble (himne, gastronomia, 
vestimenta, etc.), i una comunitat que encarni una ètica i una moral d'ordre social, 
només possible enmig de la ruralia. Mistral (1957: 853) mateix ho explica així en les 
Memòries:

Sort que en aquell temps [de la revolució de 1848] s’il·luminava per a mi una altra 
clarendera: era la immensitat de la gran natura, era l’ordre, la pau de la vida rústica; 
era, com deien els poetes de Roma, el triomf de Ceres a l’hora de les messes.

5 Cito per la traducció de M.-A. Salvà (Mistral 2004). La cursiva és nostra. A propòsit d'aquest adjectiu, 
voldria plantejar una reflexió. Seria aplicable el debat natura/cultura a aquest poema? L'hauríem 
d'entendre com una extensió més de la dicotomia camp/ciutat? Fixem-nos que Mistral escriu: 
«Acampestrido e secarouso, / L'inmènso Crau, la Crau peirouso» (la cursiva torna a ser nostra).
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3. L'aplicació d'aquest imaginari 
a La masia dels amors: un cas singular

Aquest mateix ideal de rusticitat harmoniosa és el que tenyeix el cor de La masia dels 
amors. Si fem l'esforç d'aplicar la idea d'una «comunitat cognoscible» (i manllevo mots 
de Raymond Williams 2001) al poema de Briz, ens adonarem que La masia també és 
un text inserit en aquesta tradició costumista i idíl·lica. A Francesc P. Briz li agradava 
de respondre, davant de les acusacions de plagi mistralià, que l'únic que compartien 
les dues obres era la temàtica: tracten «coses de pagès», deia. I em sembla que Briz 
tenia raó. Amb aquesta afirmació no descobreixo res de nou, sinó que poso el focus 
en una evidència que, malgrat tot, em sembla que cal explicar. I és que les dues obres 
comparteixen una mateixa tradició literària, per bé que es diferencien en diversos 
aspectes.6 Un dels més interessants és, sens dubte, el tractament de la història com a 
matèria novel·lable. Acabem de dir que Mirèio és un poema ahistòric perquè allunya 
la reflexió sobre la història –i la història mateixa– de la narració (amb l'excepció del 
vell pastor, encarnació, d'una banda, de la saviesa i rectitud moral atribuïda als vells 
–recordem que el cant VII porta precisament aquest nom–, i, de l'altra, del teixit bucòlic 
que resideix al fons d'aquesta literatura). Doncs bé, La masia dels amors actua de 
forma oposada. Hi succeeix allò que Magí Sunyer anunciava com a rar: l'empeltament 
de l'element pairal amb l'element històric (Sunyer 2011: 163-164). El mas representa 
un sistema de valors tradicional –curiosament governat per Antònia, mare de Maria. 
El pastor Anton (remarquem el paral·lelisme amb Antònia) és la figura que representa 
l'autoritat paterna, malgrat que davant la desesperació de Maria pel casament 
forçat amb Jaume, el narrador confessa que el «pobre vell tots sos recursos treia / 
per calmar-la, si bé ja coneixia / qu[e] ella havia raó»7 (cant III). En el poema aquest 
familisme pairal lleugerament atípic comparteix protagonisme amb el conflicte que 
allunya Carlos, el mariner enamorat de Maria, de Salou: la Guerra d'Àfrica (1860-1861). 
La presència de la història en el relat és encara augmentada amb la participació del 
pare de Carlos i el pastor de la masia de Salou en una altra guerra: en aquest cas 
la del Francès (1808-1814). Ramon Panyella associa l'aparició de conflictes bèl·lics 
coetanis a l'autor en La masia al «sentit heroic i patriòtic amb què la societat catalana 
va interpretar aquells fets» (Panyella 2013: 66). En efecte, com no podia ser d'altra 
manera, els catalans surten sempre victoriosos de totes les guerres, ja que «Catalans 
i valents, una mateixa / cosa vol dir», sentencia el narrador del poema (cant VI). Però 
el preu de la glòria és alt: «La pàtria és mare / dels òrfans dels valents qu[e] en les 
llunyanes / terres per ella moren» (cant IV). No em puc estar d'esmentar aquí una 
font directa de les informacions històriques que Briz introdueix al text. Les notes 
que figuren en la versió castellana del poema (i en castellà) aporten una considerable 
quantitat d'explicacions sobre diferents aspectes que el lector d'aquesta llengua 
devia desconèixer. Allò que amb més detall es desgrana en nota (a banda dels apunts 
folklòrics, aspecte gens negligible si tenim present la tasca de recopilació folklòrica 
que Briz durà a terme justament a partir de 1866, any d'aparició del primer volum de 

6 L'escrutini de les similituds i les diferències, especialment de genealogia literària, entre les dues obres 
ja ha estat realitzat per J. Massó i Ventós (1915), R. Aramon i Serra (1985) i, més recentment, R. Panyella 
(2013).

7 Cito per la primera edició del poema (Briz 1866).
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les Cançons de la terra) fa referència a la Guerra d'Àfrica, i les obres de Víctor Balaguer 
són una pedrera declarada d'informació.8 Recuperem el vers que fa un moment 
verbalitzàvem: «La pàtria és mare / dels òrfans dels valents qu[e] en les llunyanes / 
terres per ella moren»; i ara comparem-lo amb aquests mots del relat «Un episodio de 
la Guerra de África», de Víctor Balaguer: «las espansiones de triunfo de la patria son 
los grandes, los espléndidos funerales de los soldados muertos en el campo de batalla» 
(Balaguer 1865: 806).

Davant de la presència significativa de la història en el poema ens hem de 
qüestionar si podríem llegir el text com una espècie de crònica. Hi ajuda el fet que 
la precisió de les dades inserides en les notes és excepcional. Ràpidament, però, la 
lectura del poema ens reafirma el caràcter ficcional del relat: Briz fa una operació 
compensatòria de la realitat que es fonamenta en la idealització i la mitificació del 
camp. S'insereix, des d'un vessant poètic, en la tradició literària catalana iniciada per 
Antoni de Bofarull consistent a fabricar un «historicisme sentimental identificador i 
que amb els anys va quallar en la vertebració ideològica del catalanisme polític», tal 
com explica Pere Anguera (1999: 14). Briz parteix del mite de l'arcàdia rural, o de «la 
terra alta» (com Magí Sunyer l'ha rebatejat), i en fa una interpretació local i particular. 
En La masia dels amors el motiu del locus amoenus experimenta –de forma més 
evident que a Mirèio– una transformació: «Salou la hermosa», explica el narrador al 
cant I, «jaguda està sus reverdenca plana» mentre pensa «en sa història venturosa». 
És aquí, justament, on hi ha el mas «que [e]n deien dels amors». «Quin mas! Quin mas 
més ric!», «mon pare, aquí a[m]b la mare mia / molts ratos festejant al clos passava / 
i tot era aquí pau, tot alegria», exclama Maria. És, aquest, el mateix mas que al cant V 
es presenta com «dels dolors» i que més endavant, al cant VIII, Maria abandona perquè 
«li feia pena». El paisatge conegut, el lloc de l'alegria, és ara un terrer hostil a l'amor i 
a la felicitat: ha esdevingut, doncs, un locus horribilis. 

Un paper similar de rebuig adquireixen Reus i Tarragona, vil·les que 
desencadenen, per diferents motius i malgrat el seu caràcter de ciutats «hermoses», 
sentiments de tristesa. Reus, on «La fumera / de sa fabricació tota pausada / 
s[']aixeca» (cant VII), és també el lloc on Maria es reclou, i Tarragona, antiga ciutat 
que «Avui respires / calmosament postrada i abatuda» (cant VII), és el cementiri de 
Jaume. Aquesta localització geogràfica volgudament tarragonina –no oblidem que 
Briz és nascut a Barcelona– segurament s'explica pels vincles familiars de l'escriptor 
amb Vilaseca, municipi al qual Salou pertanyia llavors (i fins a 1989) i poble on, com 
recorda Ramon Panyella, «potser va fer estades llargues durant els estius en la casa 
familiar paterna» (Panyella 2013: 22). Tanmateix, podríem plantejar-nos si Briz és 
conscient de la necessitat que Maurice Barrès anys més tard formularia en l'àmbit de 
la literatura francesa: la necessitat d'aportar, des de província al conjunt de la nació, 
«une nuance d'âme particulière» (Barrès 1899: 25). Per a Barrès, «Ces provinces, de qui 
les gens superficiels croient le génie éteint, fournissent encore les grandes lumières 
intérieures qui échauffent et qui animent la France» (Barrès 1899: 26). Aquesta idea 
és compartida per Jacint Verdaguer, que s'exclamava d'aquesta manera el 1902 en el 

8 R. Panyella explica la condició de Víctor Balaguer com a «consejero y maestro» dels inicis literaris 
de Briz, una tasca que exerceix amb diligència almenys fins a 1866, moment de distanciament dels 
dos escriptors arran del protagonisme que Balaguer adquireix en les relacions catalanofelibresques de 
resultes de l'exili a Provença (Panyella 2013: 31-34, 103-113).
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pròleg de «La vida al camp» (Verdaguer 1974: 1325-1326), un poemet bucolicopopular 
de Ramon Masifern:

Lo predicar lo retorn al camp, al terrer nadiu i a la vida tranquil·la del mas als que 
il·lusionats se n’allunyen, és no solament una gran obra de caritat i de pietat cristianes, 
sinó també una obra de patriotisme. Sí: Catalunya guanyaria tant com la religió si 
fos possible aturar l’emigració de les muntanyes, i encara més si els rius de gent que 
vénen cap avall poguessen girar-se cap amunt. [...] Jo mateix me penedesc moltes 
vegades d’haver-ne baixat.

4. A tall de conclusió

Sigui com sigui, penso que l'operació de Briz és una mostra més de la sublimació de 
l'ànima catalana en la ruralia (Sunyer 2011: 165). Ja ho advertia George Sand, que atribuïa 
un caràcter únic al pagès, el del «seul historien qui nous reste des temps anté-historiques» 
(Sand 1888: IV-V). En la construcció d'aquest relat «obra de patriotisme» els escriptors 
n'esdevenen –juntament amb els historiadors– els principals artífexs. Ho recordaven 
els mots de Ricard Torrents a l'inici d'aquest article: l'home és un subjecte històric. Tant 
Mistral com Briz interpreten i narrativitzen la realitat i el món que els acull, i ho fan 
aplicant una mirada desconflictivitzadora al camp que alhora l'idealitza i el mitifica. 
L'escriptor provençal forneix, el 1859, un model que tot just llavors es despertava en 
les lletres catalanes. Agita un imaginari literari de deliberat aspecte antimodern que 
acabarà articulant-se en el discurs del catalanisme. És, per dir-ho breument, un relat 
dels orígens possible: una història que ubica l'home dins del món –un món d'ordre i de 
pau– i el dota d'identitat. I en aquesta operació, «le rêve de la vie champêtre» que descriu 
G. Sand –«idéal des villes et même celui des cours» (Sand 1889: V)– esdevé prolífic. 

La consciència de desvetllament nacional basat en la pròpia història és del 
tot sòlida en la literatura catalana dels anys 60 del XIX, igual com ho és la urgència 
d'aconseguir una ferma adhesió al procés renaixent de construcció nacional.9 Si 
acceptem com a necessari un discurs legitimador que s'aboqui al passat per travar el 
present, hem de convenir, també, en la importància del procés de construcció d'aquest 
mateix relat. Un procés, tinguem-ho present, que imperiosament ha d'atendre la 
complexitat i la fragmentació de la realitat. O com a mínim ho hauria de fer. En un 
interessant article sobre els malentesos de la literatura «provincial» francesa, Fausta 
Garavini (1982: 87-89) planteja una qüestió que em sembla fonamental, sobretot en 
la comprensió de Mistral i els felibres. La de l'arraconament intencionat d'aquesta 
literatura regional –condemnada a raure únicament en una constel·lació idíl·lica 
i mitogràfica– per part d'uns escriptors parisencs gelosos de compartir amb les 
províncies el procés de construcció de la nació comuna. El que voldria plantejar com 
a debat futur és què succeeix en les lletres catalanes de mitjan segle XIX amb relació 
a aquest procés. Caldria qüestionar-nos si hi ha un espai reservat per als escriptors 
que treballen amb aquesta mateixa matèria –com Francesc P. Briz– i, si hi és, caldria 
estudiar-lo a fons per saber com es compon, com funciona i com és percebut. 

9 Ve a compte de recordar uns mots d'A-M. Thiesse: «La nation naît d'un postulat et d'une invention. 
Mais elle ne vit que par l'adhésion collective à cette fiction» (Thiesse 1999: 14).
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