LLIBRES

El Nobel que Àngel
Guimerà no va tenir
En contra del que es va creure durant molt de
temps, el 1904 l’escriptor no va ser candidat
I.C.

L’

any 1904, l’Institut Nobel
va concedir el premi de literatura a dos escriptors, l’espanyol José Echegaray i l’occità
Frederic Mistral. Durant molt de
temps, els estudiosos del tema
pensaven que aquell any l’escriptor català Àngel Guimerà
també havia estat nominat, i creien que no se li havia concedit el
guardó per qüestions polítiques.
Es creia, en definitiva, que Echegaray i Mistral, d’alguna manera, li havien robat el premi.
Aquesta teoria, però, no tenia
gaire sentit i resultava una mica
contradictòria: el govern d’Espanya feia pressió per evitar que es
donés un premi a un català, però
no li feia res que el Nobel fos per
a un escriptor occità que era altament reconegut en la cultura catalana de finals del segle XIX? A
més, tal i com recorden els autors del llibre Guimerà i el premi
Nobel. Història d’una candidatura, també es premiava Echegaray, que precisament havia ajudat a difondre la producció de
Guimerà a Espanya, traduint-lo
per al mercat teatral espanyol i
hispanoamericà. I es dóna la circumstància que Guimerà coneixia i respectava molt Echegaray,
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En aquest llibre s’analitza el
marc i el context en què els
membres de la Reial Acadèmia
de Bones Lletres de Barcelona
van presentar, un any rere l’altre, de 1906 a 1922, la candidatura d’Àngel Guimerà al
premi Nobel de literatura.

a qui no va dubtar a felicitar
quan se li va concedir el premi.
Enric Gallén, que és catedràtic
de literatura catalana i història
de les traduccions a la Facultat
de Traducció i Interpretació de la
Universitat Pompeu Fabra, i Dan
Nosell, filòleg romanista de la

Àngel Guimerà.

universitat d’Uppsala, a Suècia,
van coincidir fa més de deu anys
amb l’interès comú d’estudiar la
candidatura de Guimerà al premi Nobel. Al seu llibre conclouen que l’equívoc pel que fa a la
candidatura del 1904 es deu,
probablement, a un error en la
documentació que va aplegar Josep Miracle, autor d’una biogra-
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fia sobre Àngel Guimerà publicada el 1958. A més, el llibre també ressegueix tot el context en
què es va repetir successivament, del 1906 al 1922, la candidatura de Guimerà –que no es va
endur mai el premi–, donant a
conèixer el procés i les vicissituds que la van envoltar, a partir
de documentació de l’època.
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