
Frederic Mistral. 
La terra i els somnis

Frederic Mistral va morir el 25 
de març de 1914. Ara fa tot just 
cent anys. Per aquest motiu 
el 2014 ha estat declarat Any 
Mistral.

Company i testimoni de les vicissituds dels 
catalans contemporanis, segons ho recorda la 
singular monumentalització de què és objecte 
a Barcelona i el nom de carrers, avingudes, 
escoles... de diferents localitats, Mistral 
segueix convocant els lectors d’aquí i d’arreu.

L’Any Mistral és un bon motiu per retrobar, 
o per descobrir, l’obra d’un personatge a qui 
és reservat un lloc de privilegi en la història 
literària universal –no només l’occitana. I 
també és un bon estímul per a la revisió de 
la nostra. 
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De vegades la història presenta personatges 
irrepetibles, que marquen el ritme de la 
seva època i identifiquen un temps i tota una 
aventura col·lectiva.

“Fait que posque avera 
la branco dis aucèu!”

Frederic Mistral (1830-1914) 
és, sense cap mena de dubte, 
un d’aquests personatges 
singulars. Un intel·lectual del 
seu temps, arrelat al seu país, 
però alhora amb una projecció 
universal que transcendeix la 
seva circumstància.

Resseguir la biografia i 
l’aventura literària de Mistral 
resulta un viatge apassionant: 
és l’aventura de la recerca de la 
identitat en un món canviant 
i complex i la descoberta 
d’una fonda comunitat entre 
Occitània i Catalunya, més 
enllà de trajectòries històriques 
ben diferents.

Resseguir-les, biografia i 
literatura, mostra un peculiar 
trajecte mistralià de la terra  
primordial al somni 
transcendent on es projecten 
pors, desitjos i utopies. 

Mistral i Victor Hugo 
representen avui les dues 
grans corrents de la poesia 
contemporànea. Aquest canta 
les conquistes de la llibertat i 
els pobles anant en romiatge 
al temple de la raó, i l’altre lo 
retorn a la deserta llar dels 
avis; l’un té escrites en son 
escut les tres paraules: Liberté, 
Égalité, Fraternité; i l’altre hi 
té les que tenim en los nostres 
los trobadors de Catalunya: 
Patria, Fides, Amor.

[J. Verdaguer, Excursions i viatges, 1887].

L’impacte de Mistral sobre els catalans 
coetanis, en qualsevol cas, va resultar 
determinant. Va ser, per a molts, una 
veritable pedra de toc.   Jacint Verdaguer 
s’hi va referir amb aquests mots: 
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El 1904, Frederic Mistral rep el Premi Nobel 
de Literatura. Fins ara ostenta l’incert honor 
de ser l’únic literat que ha rebut aquest 
guardó per una obra escrita en una llengua 
minoritzada.

L’obra de Mistral a vista 
d’ocell:

Mistral lexicògraf: 
Lou Tresor dóu Felibrige 
(1877-1886). Monumental 
repertori de les diferents 
varietats de la llengua 
occitana del moment.

Mistral editor: 
funda i sostè la revista 
“L’Aiòli” (1891-1899), al 
servei de la nova generació 
felibre.

Creador de ficció: 
a banda de Mirèio, cal 
destacar Calendau (1867), 
faula sobre la història 
occitana que culmina amb 
la utopia de l’alliberament, 
el poema Nerto (1884), la 
tragèdia La Rèino Jano 
(1890) i el seu darrer gran 
poema: Lou Pouèmo dóu Rose 
(1897), que es tanca amb la 
imatge d’uns barquers que 
han d’acomiadar-se del seu 
art i de la bella vida, i que 
avancen a la vora del gran 
riu, “sense dir res”.

Frederic Mistral. 
Nobel occità

Frederic Mistral va néixer el 
1830 al Mas dóu Juge (Mas 
del Jutge), una explotació 
agrícola propietat de la 
família paterna. Fill del 
segon matrimoni del seu 
pare, va rebre una educació 
liberal i urbana a l’internat 
de Saint Michel de Frigolet i 
al lycée d’Avinyó. En aquesta 
ciutat entra en contacte amb 
la literatura en occità i amb 
el provençalisme emergent 
i, amb poc més de vint-i-cinc 
anys, ja se’l veu com la gran 
esperança de la nova escola 
literària provençal.

Totes les expectatives sobre 
Mistral queden confirmades 
amb la publicació de Mirèio, 
el 1859, un autèntic poema 
“homèric” contemporani, 
en paraules de Lamartine. 
A partir d’aleshores, ja no 
serà descavalcat de la glòria 
literària, instal·lat en una 
confortable propietat rural on 
pot lliurar-se a la literatura.

La producció mistralenca es 
mou entre el tòpic (amb què 
era percebuda) de la claredat, 
la joia i la vinculació al 
paisatge, i la veritat del fons 
tràgic i obscur que s’hi oculta.
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Mirèio. Pouèmo prouvençau apareix 
el 1859 a Avinyó, amb una traducció 
francesa acarada, obra del propi 
Mistral. És la història de l’amor im-
possible entre un jove cistellaire, 

Vicent, i Mirèia, la noia del Mas di Falabrego 
(Mas dels Lledoners): una història romàntica 
sobre la descoberta del món i del desig, i el 
dolor que l’acompanya. 

Mirèio. 
Més enllà dels amors impossibles

Aquesta obra, amb evidents 
vincles amb la infantesa i 
adolescència del seu autor, 
desplega un important 
ventall de materials històrics 
i folklòrics que configuren la 
Provença mítica, lluminosa 
i tel·lúrica pròpia del 
romanticisme.

L’èxit i la difusió del poema 
foren immediats, en bona 
part gràcies a l’òpera Mireille, 
de Charles Gounod (amb 
llibret de Michel Carré), que 
es va estrenar a París el 
1864.

A Catalunya, Mirèio també 
va despertar gran admiració. 
Els Jocs Florals de Barcelona 
de 1859 ja se’n van fer eco. 
Poc després arribaven les 
primeres traduccions al 
català, com la de Francesc 
P. Briz (1861-1862). I, tot 
seguit, diferents poemes 
se’n mostraven clarament 
deutors: Els amors d’En 
Jordi i Na Guideta, de 
Verdaguer (1865), o La masia 
dels amors, de Briz (1866). 
Finalment, Mireille, l’òpera 
de Gounod, s’estrenava 
al teatre Novedades de 
Barcelona (1898).

Frederic Mistral. la terra i els soMnis 



Renaixença i Revolució. 
El segle xix occità

La Revolució Francesa (1789) i la caiguda 
de l’Antic Règim comporten, d’una banda, la 
consolidació unitària de la nació francesa, 
però també, d’una altra, l’aparició de l’interès, 
propi del romanticisme, per la cultura del vell 
país d’oc, la dels trobadors medievals.

També, el romanticisme 
afavoreix l’atenció als 
creadors populars (obrers, 
menestrals, camperols…) 
actius al midi:  la societat 
literària parisenca es torna 
sensible a aquest fenomen 
meridional i obre els seus 
salons a nous escriptors 
com Jasmin, Victor Gelu 
o Mistral, que encarnen, 
en la seva simplicitat, un 
incontaminat vigor terral i 
popular.

A mitjan segle, la respelido 
(renaixença) occitana queda 
institucionalitzada: el 21 
de maig de 1854, diada de 
santa Estrela, es reunien al 

castell de Font Segunha set 
trobaires: Josèp Romanilha, 
Pau Giera, Frederic 
Mistral, Joan Brunet, 
Teodor Aubanel, Anselm 
Mathieu i Alfons Tavan. 
Funden el felibritge (un 
mot d’etimologia incerta), 
s’anomenen a ells mateixos 
felibres i estableixen un 
estricte organigrama 
institucional i territorial. 

Mistral va ser sense 
interrupció, de 1854 a 1888, 
el màxim jerarca _ el capolièr 
_ d’aquest nou moviment 
que, a partir de 1855, es dota 
d’una publicació periòdica 
pròpia: l’Armana Prouvençau.
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La continuïtat lingüística i literària catalano-
occitana ja havia estat objecte d’atenció per 
part d’intel·lectuals catalans, com ara Antoni 
Puigblanch o Manuel Milà. Però és l’impacte 
de Mirèio allò que segella definitivament la 
relació entre la renaixença catalana i el 
felibritge occità, fins al punt que a casa nostra 
s’esperava, en la primera hora renaixencista, 
un “Mistral català”.

Mistral i Catalunya (I). 
Renaixencistes i felibres

Aquesta relació va més enllà de 
la vella idea de l’espai cultural 
compartit, tot consolidant-la,
ja que serveix per crear 
la il· lusió d’una autèntica 
aventura històrica que 
transcendeix els límits 
locals, amb el teló de fons del 
lliurepensament, la república i 
el federalisme com a banderes 
de la llibertat dels pobles.

La sintonia catalanooccitana 
arriba a la seva màxima 
expressió el 1867, amb la copa 
de plata cisellada que Víctor 
Balaguer ofereix a Mistral: 
la Coupo Santo, amb què es 
brindarà ritualment en les 
felibrejades i que esdevé símbol 
de la fraternitat entre tots dos 
territoris. 

Per bé que amb alts i baixos, 
la relació de Mistral i els 
felibres amb Catalunya es 
manté fins a finals del segle 
xix a través de fórmules 
variades: la presència 
d’autors catalans, com ara 
Damas Calvet, a les festes 
de la Tarasca de 1861; 
la presència de felibres a 
Catalunya, com a la desena 
festa dels Jocs Florals 
de Barcelona (1868), que 
propicià una famosíssima 
foto a Montserrat; la 
commemoració a Avinyó del 
v centenari de la mort de 
Petrarca, amb representació 
catalana d’Albert de 
Quintana i de Francesc 
Matheu...
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El canvi de segle posa de manifest el pes determinant del pensament i 
l’acció polítics, de la singularitat de Mistral i de la manca d’una norma 
lingüística efectiva per a la consolidació d’una llengua comuna. Així i 
tot, l’occitanisme és vist com un àmbit propici a l’idealisme i la utopia 
del modernisme català del tombant de segle: la revista “Occitania” en 
serà testimoni.

Mistral i Catalunya (II). 
El convuls segle xx

Les primeres dècades del segle 
xx serveixen per configurar 
nous espais de trobada, de 
reflexió i d’acció:

- Jocs Florals de la Ginesta 
d’Or (a partir de 1923) o els 
Jocs Florals de Montpeller 
(1927).

- Revista “Oc” (Tolosa, 1924), 
dirigida per Ismael Gibert i 
Camil Soula.

- Fundació de la Societat 
d’Estudis Occitans (1930), 
institució acadèmica en què 
Loís Alibert, amb el suport 
de Josep Carbonell, preparà 
la Gramatica Occitana 
(Barcelona 1935-1937), 
seguint la petja de Pompeu 
Fabra.

- La commemoració catalana 
del centenari de la mort de 
Mistral, el 1930. 

- Fundació de l’Institut 
d’Estudis Occitans (1945), 
successor de la Societat 
d’Estudis Occitans, que va 

aplegar una nova generació 
d’estudiosos i activistes: 
Ismael Guirard, Renat 
Nelli, Max Roqueta, Carles 
Camprós...

En qualsevol cas, les dues 
guerres mundials (1914-
1918, 1939-1945) afecten 
profundament el migdia 
francès i afebleixen el 
felibritge. Amb tot, la Guerra 
Civil espanyola i el consegüent 
exili català de 1939 serveixen 
per renovar els vincles entre 
Catalunya i Occitània.

Les iniciatives, personals 
o de grup, per actualitzar 
la sintonia contemporània 
entre catalans i occitans no 
deixaran de produir-se. Una 
de rellevant pren forma el 
1978, amb la constitució 
del Cercle d’Agermanament 
Occitanocatalà (CAOC), una 
institució especialment activa 
en la promoció de l’occità a 
Catalunya, en el foment de 
les relacions entre catalans 
i occitans i en la celebració 
catalana de l’Any Mistral.
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