Centenari de la mort de Frederic Mistral (1914-2014)
L’any 2014 es commemora a Occitània, a Catalunya i a França la mort del gran poeta provençal
Frederic Mistral (Malhana, 8 de setembre de 1830 - 25 de març de 1914). És l’Any Mistral i amb
aquest motiu s’organitzaran activitats arreu. El poeta i únic premi Nobel de literatura en una
llengua minoritzada, Frederic Mistral, va tenir una gran influència a Catalunya i en les relacions
d’agermanament amb Occitània. En aquest context, la ciutat de Mataró, de la mà d’un grup de
joves intel·lectuals de reconegut prestigi (els Thos, els Palau...) va tenir un paper excepcional en
el procés d’introducció del nou corrent literari del Felibritge a Catalunya, l’evidència: la
traducció inacabada de Mireio.
Es per això, que el Grup d’Història del Casal volem afegir-nos al programa d’actes general que
es desenvoluparà a Occitània amb unes Jornades que contribueixin a situar Mataró en el mapa
de la història de la cultura del segle XIX divulgant la contribució mataronina en la recepció de
l’obra mistralenca a Catalunya.

JORNADES INTERNACIONALS FREDERIC MISTRAL, MATARÓ I CATALUNYA
Dijous 8 de maig: programa a Mataró Ràdio
Divendres 9 de maig: (Can Palauet) conferència inaugural a càrrec de l’occitanista Mn. Jòrdi
Passerat, majoral del Felibritge i membre de l'Acadèmia dels Jòcs Florals de Tolosa
Dissabte 10 de maig: (El Racó) projecció del documental en occità: Frédéric Mistral d’Alain
Glasberg (2004) i col·loqui-tertúlia.
Diumenge 11 de maig: Fontada. Trobada poètica occitano-catalana (poemes, discursos,
animació musical i esmorzar per tothom).
Dijous 15 de maig: (Biblioteca Pompeu Fabra) conferència a càrrec del professor Jaume
Figueras i Trull, occitanista especialista en la recepció de l’obra mistralenca i el Felibritge a
Catalunya.
Divendres 16 de maig: (Biblioteca Pompeu Fabra) conferència a càrrec de Jaume Vellvehí
especialista en la traducció inèdita de Mireia i del nucli intel·lectual de Mataró.

Organitza:
Grup d’Història del Casal. Mataró
Cercle d’Agermanament Occitano Català (CAOC)

Amb la col·laboració:
Ajuntament Mataró
Associació de Relataires en Català (ARC)
Biblioteca Pompeu Fabra
Institut Ramon Muntaner (IRMU)
Òmnium Cultural Mataró-Maresme

25 de març: Ronda de Frederic Mistral: ofrena floral. Acte simultani arreu.

