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• Utilitzi l’aigua de la seva finca per regar el jardí i l’hort, per a la piscina i per a ús domèstic 

• Disposem d’equips de reduïdes dimensions, ràpids i silenciosos • Fem el seu pou en un dia

POUS OBERTS: Construcció, neteja i aprofundiment

POUS D’AIGUA 40 anys d’experiència!

C/ Pont Major, 43, baixos - 17007 GIRONA

Demani informació: POUS I PERFORACIONS J. SERRAINAT
646 37 65 03 - 972 21 33 03 - info@perfoserrainat.com - www.perfoserrainat.com
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""AApprrooffiittii  llaa  sseevvaa  pprròòppiiaa  aaiigguuaa  ppeerr  rreeggaarr""

any 1904, l’Institut Nobel
va concedir el premi de li-

teratura a dos escriptors, l’espa-
nyol José Echegaray i l’occità
Frederic Mistral. Durant molt de
temps, els estudiosos del tema
pensaven que aquell any l’es-
criptor català Àngel Guimerà
també havia estat nominat, i cre-
ien que no se li havia concedit el
guardó per qüestions polítiques.
Es creia, en definitiva, que Eche-
garay i Mistral, d’alguna mane-
ra, li havien robat el premi.
Aquesta teoria, però, no tenia
gaire sentit i resultava una mica
contradictòria: el govern d’Espa-
nya 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 alta-
ment reconegut en la cultura ca-
talana de finals del segle XIX? A
més, tal i com recorden els au-
tors del llibre Guimerà i el premi
Nobel. Història d’una candidatu-
ra, també es premiava Echega-
ray, que precisament havia aju-
dat a difondre la producció de
Guimerà a Espanya, traduint-lo
per al mercat teatral espanyol i
hispanoamericà. I es dóna la cir-
cumstància que Guimerà conei-
xia i respectava molt Echegaray,

L’

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

universitat d’Uppsala, a Suècia,
van coincidir fa més de deu anys
amb l’interès comú d’estudiar la
candidatura de Guimerà al pre-
mi Nobel. Al seu llibre conclo-
uen que l’equívoc pel que fa a la
candidatura del 1904 es deu,
probablement, a un error en la
documentació que va aplegar Jo-
sep Miracle, autor d’una biogra-

fia sobre Àngel Guimerà publi-
cada el 1958. A més, el llibre tam-
bé ressegueix tot el context en
què es va repetir successiva-
ment, del 1906 al 1922, la candi-
datura de Guimerà –que no es va
endur mai el premi–, donant a
conèixer el procés i les vicissi-
tuds que la van envoltar, a partir
de documentació de l’època.

I.C.

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
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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’al-
tre, de 1906 a 1922, la candi-
datura d’Àngel Guimerà al
premi Nobel de literatura.

Àngel Guimerà.




