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Si, després de la Revolució (1789) i la crisi de l’Antic Règim, el segle xix coneix la 
ràpida consolidació del model unitari de la nació francesa, alhora assisteix a l’activació d’un 
conjunt d’estímuls que doten de valor allò que, en el discurs del nou ordre liberal, quedava 
relegat a la categoria dels mers particularismes provincials. 

1.  El segle xix occità. La renaixença occitana. 
El felibrisme

Es tractava, bàsicament, d’estímuls derivats de la 
difusió del romanticisme. El romanticisme recull les 
recerques dels erudits (Sismondi, Raynouard, A. W. 
Schlegel) i posa el focus en la cultura fascinant del vell 
país d’oc: el marc que acollí tant la rutilant literatura dels 
trobadors medievals com el somni albigès d’un midi 
lluminós, hedonista i tolerant: una insospitada projecció 
legitimadora del progressisme liberal del moment. El 
romanticisme, d’altra banda, fa atenció a la singular 
proliferació de creadors populars (obrers, menestrals, 
camperols) que aleshores forneix el midi: el cas, en efecte, 
d’una veritable respelido (renaixença). En qualsevol cas, 
sota l’impacte romàntic, la societat literària parisenca 
(comptant-hi autoritats com Charles Nodier, Sainte-Beuve 
o Lamartine) es torna sensible a aquest fenomen meridional: 
els salons de la societat culta s’obren a aquests nous 
escriptors (Jasmin, Victor Gelu, Mistral) que encarnen, en 
la seva simplicitat, un incontaminat vigor terral i popular.

A mitjan segle, la respelido occitana queda institu-
cionalitzada: el 21 de maig de 1854 (diada de la Santa 
Estela) es reunien al castell de Font Segunha set trobaires: 
Josèp Romanilho, Pau Giera, Frederic Mistral, Joan 
Brunet, Teodor Aubanel, Anseume Mathieu i Anfós 
Tavan. Funden el Felibrige (un mot d’etimologia incerta), 
s’anomenen a ells mateixos felibres i estableixen un estricte 
organigrama institucional i territorial. Mistral va ser-ne 
sense interrupció, de 1854 a 1888, el màxim jerarca ---
el capolièr. I es doten, a partir de 1855, d’una publicació 
periòdica pròpia: l’Armana Prouvençau. 

Victor Gelu, Chansons provençales 
et françaises, Imprimerie Senés, 
Marseille, 1840. 
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Els set fundadors del felibritge.

Armana Prouvençau per lòu bel an de Dièu 
1862 adouba e publica de la man

 di felibre […], Avignoun, 1862. Exemplar 
amb dedicatòria autògrafa de Josèp 

Romanilho a Joaquim Rubió i Ors 
(Biblioteca de la Universitat de Barcelona).
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Victor Gelu (1806-1885), 1855: “Dans cet espace de quinze années [de 1840 a 
1855], le discrédit de l’idiome provençal a fait des pas de géant. La langue pittoresque de 
nos pères, nous la voyons de jour en jour plus honné et plus délaissée” [V. Gelu, Œuvres 
complètes, I, Marseille / Paris, 1886, p. lix].

Frederic Mistral, 1886: “En l’an 1852, quàuqui jouvènt faguèron crido, à tóuti li 
troubaire dóu parla de Prouvènço, que, lou 29 d’avoust, tendrien assemblado en vilo 
d’Arle, pèr se vèire e se counèisse, aquéli que gardavon encaro dins lou cor l’amour de 
nosto lengo e de sa pouësio.

En Arle dounc, ansin, pèr la proumiero fes, aguè liò l’acampado di troubaire 
prouvençau souto la presidènci dóu venerable dóutour Louis d’Astros, de Tourves. Aviéu 
vinto-dous an.

A la dinado, coume es la modo despièi entre felibre, se diguè forço vers e se cantè 
proun cansouneto. Veici que tout-d’un-cop, d’un caire de la taulo, s’aubourè davans 
nautre un ome –peraqui d’uno cinquanteno d’an, espalu, gaiard e brun–. Ni quant vau 
ni quant costo, quitè soun paletot, desboutounè soun pitre, estroupè jusqu’au couide 
si mancho de camiso, e levant si bras nus, si dous bras de luchaire, pèr faire lou silènci, 
coumencè de canta.

Ero Vitour Gelu, lou celèbre Gelu, que vesiéu e qu’ausiéu pèr la proumiero fes.
Nous cantè Feiniant e Groumand… mai emé quento voio, mai emé quento fogo, 

mai emé quento fùri, es pas poussible de lou dire! Emé sa voues brounzanto, esclatanto 
de fes coume lou tron de Diéu, emé sa caro fièro, emé soun gèste rufe, emé soun naturau 
escrèt d’ome dóu pople, fuguè bèu, fuguè superbe, e piquerian di man à nous enfaucha 
li poung” [Avant-Propos, dins V. Gelu, Œuvres complètes, i, Marseille / Paris, 1886, ps. 
vi-viii].

Frederic Mistral, 1886: “regardas eiçò: quaranto an avans tóuti, Gelu, emé soun 
istint de pouèto d’engèni, avié capita just aquéu grand coustat de l’art que vuei a tant 
de vogo, l’óusservacioun eisato di mitan souciau, la pinturo nuso e cruso di «doucumen 
uman»; e tau naturalisto que poudrian nouma, coume Richepin pèr eisèmple, ennovo 
de cansoun emé de pouësio que passon pèr ardido e estraourdinàri, e que soun, acò’s 
vesible, de la meno e dóu biais d’aquéli de Gelu.

Dounc, uno fes de mai, aquelo lengo prouvençalo, que tant de sis enfant afèton 
d’ignoura, que lou gouvernamen secuto dis escolo coume un enemi publi, a dubert à 
l’art mouderne uno draio nouvello vers lou trelus de la verita” [Avant-Propos, dins V. 
Gelu, Œuvres complètes, i, Marseille / Paris, 1886, ps. xii-xiv].
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2. Frederic Mistral

El Mas dóu Juge, lloc de naixement 
de Frederic Mistral, en una fotografia 
de 1914 (Bibliothèque Nationale de 
France).

Frederic Mistral va néixer el 1830 al Mas dóu Juge [Mas del Jutge], una explotació 
agrícola entre Maiano i Saint Rémy, propietat familiar paterna. Era fill del segon matrimoni 
del seu pare. Li fou donada una educació liberal i urbana: el segon ensenyament el va dur 
a l’internat de Saint Michel de Frigolet i al lycée d’Avinyó. A Avinyó entra en contacte 
amb Romanilho, que el duu a la literatura en occità i el relaciona amb el provençalisme 
emergent. Es llicencia en dret el 1851, però torna al Mas per lliurar-se a la carrera literària: 
col.labora en l’aventura de l’Armana Prouvençau (1855), va treballant en el projecte d’un 
gran poema narratiu (que serà Mirèio), rep el reconeixement d’autoritats literàries del 
moment (Saint-René Taillandier, Adolphe Dumas). És, en fi, identificat com la gran 
esperança de la nova escola provençal.

 Les expectatives sobre Mistral quedaven confir-
mades amb la publicació de Mirèio, el 1859. Lamartine 
li dedica el fascicle 40 del seu Cours familier de littérature: 
hi explica la “bonne nouvelle” que “Un grand poète 
épique est né”: “Un vrai poète homérique en ce temps-
ci”. Mistral ja no serà descavalcat de la glòria literària, 
malgrat les decepcions, les tensions dins el felibrisme, la 
successió generacional, els canvis d’escena politicosocial o 
els viratges ideològics d’uns i altres. Instal.lat en el confort 
del propietari rural que era, agent d’una vie harmonieuse 
lliurada a la literatura, Mistral anirà perfent una obra entre 
el tòpic (amb què era percebuda) de la “claredat” joiosa, 
solar, vinculada al paisatge, i la veritat del fons tràgic 
i obscur que s’hi oculta. Calendau (1867) serà una faula 
sobre la història occitana que culmina amb la utopia de 
l’alliberament. Seguiran el poema Nerto (1884) i la tragèdia 
La Rèino Jano (1890).
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En parall.lel a l’obra de ficció, Mistral exerceix 
d’abnegat lexicòleg: compila Lou Tresor dóu Felibrige (1877-
1886), un monumental repertori “embrassant les divers 
dialectes de la langue d’oc moderne”. També exerceix 
d’esforçat editor: funda i sosté la revista “L’Aiòli” (1891-
1899), que posa al servei de la nova generació felibre. Al 
capdavall, cap d’aquestes obres i iniciatives desmentirà la 
identificació de Mistral com a poeta provincial, geòrgic, 
tradicional, catòlic, representant perfet d’una littérature vi-
llageoise de precisa funcionalitat dins el sistema literari fran-
cès. 

Un últim gran poema, Lou Pouèmo dóu Rose (1897), 
precisava l’abast de l’aventura literària de Mistral: el poe-
ma es tancava amb la imatge final d’uns barquers que han 
d’acomiadar-se “dóu mestié” [del seu art] i de “la bello 
vido” i que avancen, a la vora del gran riu, “senso mai 
dire” [sense dir res]. 

Mistral rebia el 1904 el premi Nobel de Literatura. 
El 1906 publicava Moun espelido. Memòri e raconte, un text 
fonamental per a la lectura de la seva obra. 

  

Casa de Mistral, on fou compost el 
poema Mirèio, en una fotografia de 
1914 (Bibliothèque Nationale de 
France).

Escoltant Calendau, dins Recort del Cinquantenari dels Jochs Florals, Barcelona, 1908 
(quadern de 18 targes postals, s. ll. ni d., [Barcelona, 1908]). Frederic Mistral, al 
centre de la fila superior. 
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Josep Soler i Miquel, 1897: “tirant a lo tràgic o tirant a lo idíl·lic, presentant el seu 
poble vivint treballant o somiant i delint, [Mistral] sempre canta a la seva gent, canta 
el formiguer en què ell mateix se remena, amb paternal, amb un providencial afecte 
creador, que és lo que dóna tanta consistència i arrencada fonda de la realitat a la seva 
obra; com que a lo present i lo vivent dóna el caràcter d’història, en fa monument viu 
en què hi brota la llegenda, que s’encarna amb l’ànima de la tradició, l’ànima terral, i tot 
plegat se fon i s’aixeca.

Aixís viu tot alhora lo present i reviu lo passat, s’empara de la llegenda, s’enfonsa 
fins en la superstició, contempla enamorat les festes, s’encara amb les passades glòries, 
amb lo que lluu, aplana o exalta, amb lo que resplendeix i batega, de l’història de la seva 
terra, conquistes, dames i guerrers, i sent brollar del seu pit veneració i entusiasme que 
s’esbraven retraient les seves figures i les seves proeses” [J. Soler y Miquel, Mistral y el 
seu ultim poema, pròleg a F. Mistral, Lo poema del Rose, Barcelona, 1897, p. 13].

Frederic Mistral, 1906: “Lou Mas dóu Juge, d’aquéu tèms, èro, ma fisto, un couvadou 
de pouësio clarinello, biblico e idilenco. N’èro-ti pas vivènt, cantant à moun entour; 
aquéu poèmo de Prouvènço, émé soun founs d’azur e soun encadramen d’Aupiho, que 
i’avié que de sourti pèr n’èstre tout esbrihauda!” [“El Mas del Jutge, en aquell temps, 
era --val a dir-ho-- un reclòs de poesia clara, bíblica i idíl·lica. ¿No era ben vivent, cantant 
al meu entorn, aquell poema de Provença, amb el seu fons d’atzur i l’enquadrament de 
les Alpilles, que no hi havia més que sortir defora per a restar-ne tot enlluernat?” (trad. 
Guillem Colom)] [Frederic Mistral, Moun espelido. Memòri e raconte, 1906, cap. xi].

Jacint Verdaguer, 1884: “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; ed. N. Garolera (1991-1992), ii, ps. 263-
264; Totes les obres, i, p. 110].
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3. Mirèio

Mirèio. Pouèmo prouvençau apareixia a començament de 1859 a Avinyó, imprès per Josèp 
Romanilho, amb la traducció francesa acarada deguda a Mistral mateix. Era la història de 
l’amor impossible entre el jove cistellaire Vicent i Mirèia, la noia del Mas di Falabrego: una 
història romàntica sobre la descoberta del món i del desig, i del dolor que l’acompanya. 

Amb evidents vincles amb les experiències personals 
d’infantesa i adolescència de l’autor (segons ho mostrarien 
les Memòri e raconte), el desplegament del poema convoca 
una presència variada de materials històrics i folklòrics 
que, tots plegats, perfilen una Provença mítica, alhora 
lluminosa i tel.lúrica.

La fortuna i la projecció del poema foren immediates. 
Hi contribuí l’òpera de Gounod que s’hi inspirà, Mireille 
(llibret de Michel Carré), estrenada a París el 1864.  

També a Catalunya conegué una àmplia difusió. A 
Barcelona, el primer de maig de 1859, la festa literària dels 
Jocs Florals se’n feia eco admirativament. Poc després 
n’eren empreses traduccions: les catalanes de Francesc 
P. Briz (1861-1862) i de Terenci Thos (inacabada); 
la castellana de Celestí Barallat (1863). Mirèio havia 
esdevingut un potent estímul literari: en són visiblement 
deutors els poemes Els amors d’En Jordi i Na Guideta, de 
Verdaguer (compost abans de 1865), i La masia dels amors, 
de Briz (1866). Mireille, l’òpera de Gounod, s’estrenava a 
Barcelona el 1898. 

Ja entrat el segle xx, el 1917 apareixia la traducció 
catalana de referència, deguda a Maria Antònia Salvà. 
L’any següent s’estrenava a Barcelona una adaptació 
escènica del poema, deguda a Ambrosi Carrion. I Llorenç 
Riber en publicava, el 1919, una nova traducció al castellà.

Joan Maragall, 1906: “La «Mirèio» no és pas cap 
princesa, i em penso que és més fondament urbana 
que l’«Aphrodite» d’en Pierre Louys” [Entenem-nos, 
22-xi-1906, Obres completes, Selecta, i, p.764].

Eugène Burnand, il·lustració per a Mirèio, 
de Mistral (F. Mistral, Mireya. Poema 
Provenzal, trad. de Celestino Barallat, 
Montaner y Simón, Barcelona, 1904, 
p. 43). 

Enric Serra, il·lustració per a Mirèio, 
de Mistral (F. Mistral, Mireya. Poema 
provenzal, trad. de Celestino Barallat, 
Biblioteca “Arte y Letras”, Barcelona, 
1882, p. 52/53).



Frederic Mistral. la terra i els soMnis 

14



Frederic Mistral. la terra i els soMnis 

15

4. Occitans i catalans en el segle xix

 D’Antoni Puigblanch a Manuel Milà, els erudits catalans ja havien fet atenció a 
la continuïtat lingüística i literària catalanooccitana, però és l’impacte de Mirèio, coetani a 
l’emergència de la Renaixença catalana, que fa que el felibrisme i Mistral quedin aureolats 
d’una plena autoritat. El 1859, pocs mesos després de publicat Mirèio, els primers Jocs 
Florals de Barcelona “restaurats” fan d’altaveu de la fascinació que el poema exerceix 
sobre el nucli dur del renaixencisme: Mirèio és un estímul i l’acció dels occitans un objectiu 
a emular: el renaixencisme de primera hora esperarà “un Jasmin o un Mistral català”, el 
Calendari Catalá de Francesc P. Briz voldrà ser com l’Armana Prouvençau de Romanilho, 
etc. Mirèio serà el punt de partida de l’establiment d’una xarxa de relacions que, amb alts i 
baixos, consolidarà no només la vella idea d’un espai compartit, sinó, molt especialment, 
la il.lusió d’una aventura històrica que transcendia els límits locals. És el tema de 
“I troubaire catalan”, el poema que Mistral escriu el 1861: “arribe l’ouro ounte chasco 
nacioun, / Countènto de sa part e franco d’oupressioun, / Espigara coume un bèl òrdi / 
Ounte podon, aucèu, parpaioun emai flour, / Mescla si cant e si coulour / Sens vitupèri 
ni discordi”. 

El caire cívic i utòpic del felibrisme es consolida amb 
la projecció occitana de Víctor Balaguer, a partir de 1866, 
amb el teló de fons, aleshores, d’una fe lliurepensadora, 
republicana i federalista que feia bandera de la llibertat dels 
pobles. La celebració d’aquella sintonia catalanooccitana 
se substanciava el 1867 en la copa de plata cisellada que 
Víctor Balaguer oferia a Mistral, la Coupo Santo, amb què es 
brindarà ritualment en les felibrejades ---i que esdevindrà 
un símbol felibre i, més en concret, de la fraternitat 
catalanooccitana. 

En endavant es produirà, entre felibres i renaixencistes, 
una variada alternança de sintonies i de refredaments. 
Seran efecte de les circumstàncies que dicten l’entrada en 
activitat de dos pols: el replegament francès nacionalitzador 
i tradicionalista posterior a la derrota en la guerra 
francoprussiana i als fets de la Commune (1871), d’una 
banda, i, de l’altra, el procés cap a l’organització política del 
catalanisme. En qualsevol cas, no deixarà de ser exhibida 

La Copa Santa, oferta pels catalans 
als provençals, 1867, dins Recort 
del Cinquantenari dels Jochs Florals, 
Barcelona, 1908 (quadern de 18 targes 
postals, s. ll. ni d., [Barcelona, 1908]).
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la il.lusió d’una identitat comuna catalanooccitana ni de mostrar l’eficaç continuïtat de la 
xarxa de relacions personals començada a establir a mitjan segle: el 1861, Damas Calvet 
acollit a les festes de la Tarasca; l’expatriació occitana de Víctor Balaguer, de 1865 a 1867; el 
1868, els felibres com a convidats estel.lars a la desena festa dels Jocs Florals de Barcelona 
“restaurats”, celebrada amb tota pompa (i que donà ocasió a una cèlebre fotografia de 
grup, a Montserrat); la torna occitana a l’anterior invitació, el mateix 1868, amb una 
delegació catalana presidida per Víctor Balaguer que resseguí tot de manifestacions 
felibres; el 1874, la commemoració a Avinyó del V Centenari de la mort de Petrarca, amb 
la representació catalana d’Albert de Quintana i de Francesc Matheu; el 1876, la creació 
d’una “mantinença” catalana en el si del nou organigrama felibre; el 1878, la celebració 
de les Festes Llatines, a Montpeller (als Jocs Florals de les quals obté la flor natural Josep 
Martí i Folguera).

Antoni de Bofarull, discurs als Jocs Florals de Barcelona, 1 de maig de 1859: al 
“Migdia de França [...] cada dia se imprimeixen noves obres en dialectes vulgars, [...] la 
llengua d’oc torna a cantar davant del capítol de Tolosa, después de sigle i mig en que 
sols se havia donat entrada a la musa francesa en los jocs florals; [...] apareixen cada 
dia nous poetes, entre los quals destaca lo famós Jasmin, cual fama no podrà posar en 
dubte ni lo més cego exclusivista; [...] ara mateix, en nostres dies, alça son cap un nou i 
modest geni, a qui la premsa de París saluda entussiasmada, Mistral, autor del poema 
en provençal titulat Mirèio, al qui altres notabilitats literàries de la França comparen 
indistintament a Virgili i a Homero [...].

[...]
Falta sols ara obrir pas als cantors, patentisar l’esperança que sos esforços 

simbolisen, i confiar en lo molt que lo país pot donar de si. Qui sap? Pot ésser que, 
prosseguint amb constància en lo cultiu de nostre idioma i de nostra poesia, surti algun 
dia una especialitat, un Jasmin o un Mistral català, a qui l’Espanya entera s’alegre de 
conèixer” (Jochs Florals 1859, ps. 34, 56-57).

Víctor Balaguer, discurs als Jocs Florals de Barcelona, 1 de maig de 1859: “Joventut 
catalana, sien los JOCS FLORALS d’aquest any lo vostre crit de desperta ferro!... Tal volta 
entre vosaltres s’oculta lo Virgili de l’esdevenidor, ara que Lamartine ha descobert en 
Provença a l’Homero del present”(Jochs Florals 1859, p. 181).
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Jacint Verdaguer, una trobada amb Mistral (París, 5 de juny de 1884): “Feliç 
escaiença és estada per a mi la de trobar a París [...] a l’incomparable Mistral [...]. Catorze 
en fa [d’anys] que jo l’havia vist a Barcelona, en la flor de sos dies, alt, ros i ben plantat 
com cap home hi haja, i guspirejant en ses paraules, en sos ulls i en son front espaiós, la 
flama del geni que jo admirava en sos llibres. Jo acabava de llegir Mireia, i venia, per lo 
tant, ben preparat; mes mai la vista de cap home m’ha fet tanta impressió. Ara sos cabells 
rossos s’han tornat grisos, preparant-li una hermosa corona d’argent per a la vellesa, que 
encara està lluny d’ell. Encara guarda quelcom d’aquella hermosura baronívola, i no és 
pas veritat, gràcies a Déu, lo que ell afirma, per humilitat, en los primers versos de Nerta, 
de que son astre està en la «devalado».

 M’abraçà afectuosament al regoneixe’m, i em demanà noves de Catalunya i de sos 
principals escriptors i poetes, amb molts dels quals féu coneixença en 1886. Coneix molt 
bé les flors de nostra literatura i les obres mestres de nostra llengua, en la que s’expressa 
algunes vegades, trobant en sa memòria los mots i frases que lliga i ordena amb gran 
facilitat, cosa que apar increïble, no havent estat entre nosaltres més que mitja dotzena 
de dies. Mes l’amor és un gran mestre, i Mistral, que sap que un doble lligam uneix nostra 
terra a la seva, estima a Catalunya, gairebé amb amor filial, i als catalans (ne podem 
respondre) amb ver amor de germà. Aquell vespre, los Cigaliens, o sia, els membres de 
la societat felibrenca La Cigala, oferien un dinar a son digne president. Era la primera 
vegada que es trobava entre ells, encara que a sa escalfor devia sa existència la naixent 
associació. Tots, o gairebé tots, eren provençals, i l’amor de sa pàtria, de sa Provença, 
que des de París se veu més a prop de Catalunya, los congregava. Que coses tenien que 
dir-se! Que records i somnis que contar-se, realitzats molts d’aquestos en eixos dies de 
triomf del gran poeta! S’aixecà ell per a fer lo primer brindis. De què parlarà? Què els 
contarà de la terra que tant enyoren? Què portarà en son bec d’or als rossinyols de 
París l’àliga de Provença? Los parla de Catalunya, de l’anada que hi féu fa catorze anys, 
de la coral i entusiasta rebuda que hi trobà, des de Figueres, aon entrà al repic de les 
campanes, tocant a un solemne ofici de difunts del seu pare, que per allí havia passat en 
les guerres de l’Imperi, fins al cim de Montserrat, aon los poetes catalans responien amb 
lo crit de «Visca Provença!» als seus entusiastes de «Visca Catalunya!».

Per últim, amb una amabilitat summa, me presentà als simpàtics felibres de París, 
contant-los fil per randa, amb paraules que em confonien, l’argument de L’Atlàntida, 
fantasiant amb sos passatges i poetitzant-los amb los màgics colors de sa eloqüència. 

Jo plorava, recordant nostre primer encontre, i entre agraït, confós i avergonyit, no 
sapiguí què respondre. 

Altres s’aixecaren per a brindar i enraonar darrere seu, entre ells l’autor de La fille 
de Roland.

Com s’estila en los dinars felibrencs, després dels brindis vingueren les cançons, 
i Mistral, com a rei dels trobadors, tingué que cantar la primera, que fou encara un xic 
per nostra terra, més també per la seva. Lou bastiment ven de Majorco fou la cançó 
que refilà de la manera que sols ell sap fer-ho puig a sos molts i brillantíssims dons Déu 
volgué afegir-li lo del cant. Lo primer baix de l’Òpera, fill de l’Arièja, que cantà després 
d’ell, no féu pas tanta impressió en aquell estol de poetes i artistes que l’escoltaven.
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Després del rossinyol cantaren les cigales, mes, oh dolor!, tots havien oblidada la 
cançó del seu terrer, la que haurien apresa a l’ombra dels saules del Ròse i de les oliveres 
d’Avinyó. Tots llegiren hermoses poesies, mes franceses, amb llenguatge, inspiració, 
accent i aire parisenc. 

Coronava la festa, ostentant en son pit una cigala d’or, símbol de la societat 
felibrenca, la noble, hermosa i digna esposa del calignayre de Mireia, la Mireia de nostre 
Calendau.

Eixos dies, a París, Mistral és lo poeta de moda; en tots los quioscos se veu lo seu 
últim retrato, que ha publicat «Le Monde Illustré» i algun altre periòdic.

Se troba son nom obirador en tots los periòdics de tots partits i colors, i en molts 
títols de llargs articles sobre el darrer de sos tres poemes, Nerta, la darrera i gentil filla 
de Mistral, germana de Mireia. L’han convidat a honrar sa taula los primers escriptors de 
París, artistes, savis i fins polítics de tan diferenta escola com lo duc d’Orleans i l’actual 
president de la República. Se li ha dedicat un magnífic àlbum d’escollides poesies, 
delicats dibuixos i bells trossos de música amb vuit-centes firmes de les primeres de 
França. De sos pensaments sols me recorda, per sa senzillesa, lo de Victor Hugo, «Aimer 
c’est agir», que va en la segona i tercera plana. «Amar és obrar». Té raó l’autor de les 
Orientals. Mistral, amant, va refent la Provença; amant i cantant son passat i recollint les 
pedres escampades de la llar i del santuari assegura son esdevenidor; mentres aquell, 
cantant amb sa gran lira les revolucions, atiant les passions del poble, votant l’expulsió 
dels frares al mateix temps que la tornada dels comuners, i donant últimament un sí en 
la fatal llei del divorci, va destruint la família, socavant la fe i donant una empenta més a 
la França, que cau de l’altura a què la Providència l’havia aixecada.

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. 

Los que desitjam la descentralització dels pobles, los que volem que la ciutat no 
es menge el vilatge, ni la capital, per alta i gran que sia la província, hem d’agrair a 
Mistral l’haver enarborat aquest penó a l’altra banda dels Pirineus, en un poble germà de 
Catalunya i que es troba en consemblant situació; i els que creiem devem agrair-li més 
i estimar-lo més encara. La Nerta, que és obra d’un verdader creient, va precedida d’un 
pròleg que és una verdadera professió de fe. Anant, doncs, a publicar en la corrompuda i 
descreguda París aqueixa obra, hi ha anat a plantar una bandera, que és la nostra, i, cosa 
rara!, no ha sigut apedregat, ni xiulat, com era de témer, sinó aplaudit amb entusiasme. 
I no per catòlics i provençals solament, sinó per gent de totes maneres de pensar, des 
d’alguns rectors de seminari, que ens consta l’han felicitat, fins a periodistes i escriptors 
que no creuen en res d’aquest món ni de l’altre.
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[…] 
A Mistral la Providència li ha donat grans e indiscutibles dons de que ell usa a favor 

de la Provença, com un bon fill que aplega sols per sa mare. I com ha despertat aqueixa 
província amb sos càntics, fent-la ressuscitar, cantar, escriure, pensar amb lo passat i 
amb l’esdevenidor! Ell ha fet aixecar de ses oblidades tombes los trobadors, los mestres 
de la moderna poesia de l’Europa; ha fet que es tornessen a obrir les poètiques corts 
d’amor, los torneigs del Gai Saber; ha fet tornar los ulls al campanar dels pobles antics 
a molts provincians que s’avergonyien de ser-ho i de dir-s’ho, i ha tornat a encendre en 
los vilatges i les masies de Provença i del Migdia de França lo foc de la llar, apagada feia 
quatre centúries” (J. Verdaguer, Excursions i viatges, 1887; Totes les obres, i, 107-111). 

Tomàs Padró, dibuix en un àlbum, amb autògraf de Louis Roumieux, 1868, dins Recort del 
Cinquantenari dels Jochs Florals, Barcelona, 1908 (quadern de 18 targes postals, s. ll. ni d. 
[Barcelona, 1908]). 
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5. Occitans i catalans en el segle xx

 El canvi de segle coneix el col.lapse del felibrisme: hi resulten un llast el personalisme 
mistralià i la manca d’una norma lingüística efectiva per a la consolidació d’una llengua 
comuna. La possibilitat d’un nou felibrisme troba eco català en el marc de la renovació 
literària i cultural que a Catalunya pren el nom de modernisme: l’occitanisme hi serà un 
àmbit més per a l’idealisme i la utopia. La revista “Occitania” (Barcelona, 1905), dirigida 
per Josep Aladern i Prospèr Estieu, respon a aquest supòsit. Cal comptar al seu haver la 
forja del concepte d’occitanisme, degut a Antonin Perbosc. 

Al fet d’unes diferents dinàmiques socials i polítiques 
i als obstacles d’una història agitada de guerres i de 
dictadures hi és oposat amb reiteració l’interès a assajar 
aproximacions, a bastir ponts catalanooccitans, a 
configurar espais de trobada, de reflexió i d’acció. Com 
ara els certàmens literaris: els Jocs Florals de la Ginesta 
d’Or, a partir de 1923; els Jocs Florals de Montpeller 
de 1927. O com la revista “Oc” (Tolosa, 1924), dirigida 
per Ismael Gibert i Camil Soula. O la Societat d’Estudis 
Occitans (fund. 1930), una institució acadèmica en el marc 
de la qual Loís Alibert, amb el suport de Josep Carbonell, 
preparà la Gramatica Occitana (Barcelona, 1935-1937), tot 
seguint la petja de Pompeu Fabra. La Societat d’Estudis 
Occitans s’extingia en fundar-se l’Institut d’Estudis 
Occitans, el 1945, que aplegava una nova generació 
d’estudiosos i activistes: Ismael Girard, Renat Nelli, Max 
Roqueta, Carles Camprós.

L’exili català de 1939, altrament, renovava els vincles 
catalanooccitans. En efecte, el paper dels casals catalans 
hi serà decisiu: el de Tolosa, en concret, es mostra 
particularment receptiu a l’occitanisme, tot esdevenint-ne 
un actiu punt de trobada.

El 1978 es constituïa el Cercle d’Agermanament 
Occitanocatalà (CAOC). Josep M. Batista i Roca i Enric 
Garriga Trullols han estat les ànimes d’aquesta institució, 
especialment activa, des d’aleshores, en la promoció a 

Ilustració Catalana. Revista setmanal 
ilustrada, portada, núm. 565 (4-iv-1914).
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Catalunya de l’ensenyament de l’occità i en el foment de 
les relacions entre catalans i occitans. L’any 2000 el CAOC 
promovia l’Eurocongrés 2000 dels Espais Occitans i 
Catalans, una iniciativa desplegada al llarg de dos anys 
arreu del territori, comandada per la Fundació Occitano 
Catalana. Robert Lafont i Joan Triadú en van ser presidents. 
També és deguda al CAOC l’organització, el març de 2014, 
en el marc de commemoració de l’aniversari de la mort de 
Mistral, d’una darrera visita felibre a Catalunya.  

Altrament, l’àmbit acadèmic i publicístic han acollit, 
les darreres dècades, trajectòries professionals d’incidència 
pública notable, com les de l’esmentat Robert Lafont 
(la Nouvelle histoire de la littérature occitane del qual, amb 
Christian Anatole, apareixia el 1973 en traducció catalana 
de Maria A. Capmany i Josep Romeu), Felip Martel, Xavier 
Lamuela, Jordi Fernàndez-Cuadrench, Antoni Rossell, 
Jaume Figueras, etc. I és dins l’àmbit acadèmic que han 
estat preparades accions ambicioses: la creació, el 1995, de 
l’Arxiu Occità de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(http://grupsderecerca.uab.cat/occita/); el congrés Occitània 
i Catalunya, organitzat a la Universitat de Lleida en el 
context del seu 700 aniversari; l’esmentat Eurocongrés 
2000 dels Espais Occitans i Catalans, 2000-2002; la creació, 
el 2005, de la Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat 
de Lleida; la institució, el 2010, a la mateixa Universitat de 
Lleida, del Grau en Estudis Catalans i Occitans. 

 

Occitania. Revista Literaria y Social de 
les Terres de Llengua d’Oc, portada, 
núm. 1 (gener 1905). 

Loïs Alibert, Gramatica Occitana, 
Centre d’Estudis Occitans, 
Montpelhièr, 1976.
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Plàcid Vidal, 1934: “En encetar l’any 1905 va començar a sortir «Occitania», 
revista redactada en llengua catalana, amb el conjunt de totes les seves variants, i en 
tots els llenguatges originals dels territoris germans nostres pertanyents a França. Fou la 
primera que es publicà de les tals revistes. Sortia cada mes, amb designació de Barcelona 
i Tolosa, i constaven com a directors, respectivament, Josep Aladern i Pròsper Estieu. 
Aquella publicació féu un efecte estrany a la majoria de la intel·lectualitat barcelonina. 
Comercialment, tingué molt poc èxit. Fora d’un reduït nombre de subscriptors, amics 
que ens estimulaven, entre tots els quioscos i llibreries solament se’n venien cosa d’una 
cinquantena d’exemplars.

Com a singulars col·laboradors catalans vam tenir Ramon Sempau i Eugeni d’Ors” 
[P. Vidal, L’assaig de la vida, Barcelona, 1934, p. 199].  
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El 2014 és, també, l’Any Mistral. La singular monumentalització 
de què Mistral és objecte a Barcelona recorda fins a quin punt va 
ser, l’escriptor, company i testimoni de les vicissituds dels catalans 
contemporanis: l’avinguda que li és dedicada; el monument de 
Montjuïc, inaugurat passada la dictadura de Primo, el 1930 (un 
disseny de Puig i Cadafalch que incopora un bust de l’escriptor obra 

d’Eusebi Arnau); la intervenció de Lawrence Wiener a l’avinguda Mistral (1996). Mistral, 
en qualsevol cas, segueix convocant els seus lectors. Ho fan avinent, al llarg de l’Any, actes 
públics i trobades acadèmiques:

6. Frederic Mistral, 2014

•  Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya: 
 http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/

commemoracions_2014/frederic_mistral/

•  Centre d’Agermanament Occitanocatalà (CAOC): 
 http://caoc.cat/2014-any-mistral/

• Arxiu Occità, Universitat Autònoma de Barcelona: 
 http://grupsderecerca.uab.cat/occita/

• XIen Congrès Internacional de l’Associacion Internacionala 
d’Estudis Occitans (Lleida, 2014): 

 http://aieo2014.blog.cat/
Josep Puig i Cadafalch, monument a 
Mistral (1930), Barcelona.

Marca del XIen Congrès Internacional de l’Associacion Internacionala 
d’Estudis Occitans, Lleida, 2014.

Inscripció en el monument a Mistral de 
Josep Puig i Cadafalch (1930), Barcelona.
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a. llibres i revistes exposats

i)
Armana Prouvençau pèr lou bèl an de Dièu 1855 adouba e publica de la man di felibre [...], Avignoun, 
1855. 

Federico Mistral, Mireya. Poema provenzal, puesto en prosa española por D. Celestino 
Barallat y Falguera [...], ilustrado por Enrique Serra, fotograbados de Goupil y al zinc de 
Verdaguer, “Biblioteca «Arte y Letras»”, Barcelona, 1882.

Frederic Mistral, Lo Poema del Rose, traduit del provençal per Josep Soler y Miquel, precedit 
de la conferencia Mistral y el seu últim poema donada pel traductor al Ateneu Barcelonès el 
die 5 de Març de 1897, “Biblioteca de «L’Atlantida»”, Tip. “l’Avenç”, de Massó, Casas & 
Elias, Barcelona, 1897.

Federico Mistral, Mireya. Poema provenzal, puesto en prosa por Celestino Barallat y Falguera, 
il. Eugenio Burnand, Montaner y Simón, Barcelona, 1904.

Frederich Mistral, Calendau. Poema provençal en XII cants, traducció catalana de J. Roca y 
Roca, Ilustració Catalana, Barcelona, 1914.

Mistral, Memòries i contarelles. Primera part, trad. Guillem Colom [Obres de Mistral, i], Barcino, 
Barcelona, 1931. [“Aquesta edició és feta amb avinença del «Comitè d’Amics de Mistral», 
de Barcelona” (p. 4).]

Frederic Mistral, Mireia. Poema provençal, traducció catalana de Maria-Antònia Salvà, 
revisada per la traductora, IEC, Barcelona, s. d. [1935].

Federico Mistral, Mireya. Poema provenzal, puesto en prosa por Celestino Barallat y Falguera, 
il. Eugenio Burnand, Montaner y Simón, Barcelona, 1938.

Frederic Mistral, Obres completes, trads. Guillem Colom i Maria Antònia Salvà, pròleg de 
Josep M. Capdevila, Selecta, Barcelona, 1957.
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ii)
Lamartine, Cours familier de littérature. Un entretien par mois, xle entretien [Littérature villageoise. 
Apparition d’un poème épique en Provence], Chez l’auteur, Paris, 1859.

Josep Vallverdú, Nerta. Retaule medieval en sis estampes, un pròleg i un intermedi. Escenificació lliure 
sobre un poema de Frederi Mistral, Lleida, Pagès, 1906. 
 

“Ilustració Catalana” (Barcelona), any xii, núm. 565 (4-iv-1914).

Marius André, La vie harmonieuse de Mistral, Plon, Paris, 1928.

Albert Thibaudet, Mistral ou la République du soleil, Hachette, Paris, 1930.

iii) 
“Reclams” (en curs).

“Lo Gai Saber” (en curs).

“Lou Felibrige” (en curs).

Joan-Daniel Bezsonoff  i Montalat, La revolta dels geperuts, Perpinyà, Trabucaire, 1999.

Robert Lafont, Petita istoria europèa d’Occitania, Canet, Trabucaire, 2003.
  
 

b. àudio i vídeo

Frederic Mistral, Mirèio: lectura (fragments). Veu: Jennifer Malet.

Frederic Mistral, Memòri e raconte : lectura (fragment). Veu: Jennifer Malet.
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