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Compromisos patriòtics 

 

 Aquest any en fa cent de la concessió del premi Nobel de literatura a Frederic 

Mistral. La Universitat Catalana d’Estiu, sempre tan atenta a les grans efemèrides 

culturals, ha volgut retre homenatge a la figura exemplar del poeta, lexicògraf i 

folklorista provençal que va servir de referent a la Renaixença catalana. Algunes 

persones som poc sensibles al tipus de romanticisme ètnic que practicava l’autor de 

Mireia, però aquest inconvenient només es pot atribuir a la nostra falta de sensibilitat i, 

com que les Esglésies tenen doctors, hem d’acceptar amb humilitat el judici dels que, 

amb més coneixement de causa, el consideren un dels millors poetes del seu temps. 

Això no vol dir, naturalment, que ens hàgim de deixar enlluernar pel Nobel. Avui com 

ahir, aquest premi de ranci prestigi obeeix més a interessos polítics que no pas a mèrits 

literaris, i tant el pot guanyar una merla blanca com Kertész com una tortuga roja com 

Saramago. 

 El fet és que, si ens hem de guiar per les declaracions a la premsa, l’homenatge 

de la UCE també respon a inquietuds polítiques. És natural, l’animal polític, sobretot 

quan es decanta per una forma qualsevol de nacionalisme, tendeix a digerir tot el que 

absorbeix en forma de conflicte ideològic. En el cas de Mistral, els responsables de 

l’homenatge han volgut destacar, per sobre d’altres consideracions, que l’Estat francès 

va intentar per tots els mitjans que no se li concedís el premi perquè no podia acceptar la 

idea d’un Nobel francès que no s’expressés en la llengua de Montaigne. Així les coses, 

no crec pecar d’inoportú si, amb el permís dels celebrants del centenari, em refereixo a 

un altre episodi de la vida política del poeta. Entrem, doncs, en la matèria que ens 

ocupa. 

Si és ben cert que aquest any en fa cent de la concessió del Nobel a Frederic 

Mistral, no ho és menys que en fa cent deu de la primera sentència condemnatòria 

contra el capità Dreyfus. Com tothom sap, Dreyfus va ser condemnat per espionatge el 

1894, en un consell de guerra celebrat a porta tancada per l’Estat Major de l’exèrcit 

francès i amb l’única prova inculpatòria d’un document falsificat que es va donar per bo 

malgrat les sospites que despertava. Quan el cas va transcendir a l’opinió pública, el 

novel·lista Émile Zola, amb la publicació a la portada del diari L’Aurore del seu cèlebre 

article “J’accuse”, va desencadenar un moviment d’intel·lectuals (la paraula 

“intel·lectual” apareix de fet en aquells moments) a favor de la revisió del cas. Zola, 
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perseguit per infàmies, es va haver d’exiliar a Anglaterra, però aquesta circumstància no 

va aturar la revolta contra la voluntat de tot un Estat, i d’una gran part de l’opinió 

pública, de condemnar un home per la seva condició de jueu, perquè això és el que hi 

havia en realitat darrere de tot l’afer.  

La dreta més obscurantista, per mitjà de la premsa que controlava, cobria 

d’insults el pobre condemnat, que es consumia carregat de grillons a l’Illa del Diable, i 

acusava els intel·lectuals, agrupats a la Lliga dels Drets de l’Home, d’antipatriotes 

enemics de França. L’Església proclamava que els jueus eren traïdors per essència i 

recordava que precisament van ser ells els que van entregar Jesús als romans. L’extrema 

esquerra, sempre tan noble i tan preocupada per la justícia, decidia adoptar el paper de 

Pilat en aquella crucifixió i recomava als seus votants que es mantinguessin al marge 

del que no era sinó una guerra entre burgesos tradicionalistes, temerosos del judaisme, i 

burgesos liberals al servei del capitalisme jueu. Cadascú, doncs, representava si fa no fa 

el paper que ha representat sempre. 

En aquestes circumstàncies, un grup de professors universitaris —l’Acadèmia 

sempre s’ha destacat pel seu sentit de la justícia— va crear la Lliga de la Pàtria 

Francesa, rèplica infame de la Lliga dels Drets de l’Home, per “defensar la pàtria 

francesa… contra les amenaces dels autoanomenats intel·lectuals”. Aquesta iniciativa 

va aconseguir en molt poc temps més de 10.000 adhesions. Entre els avaladors del 

primer manifest del grup, constava el nom de Frederic Mistral. No negarem que també 

hi havia altres firmes il·lustres com les de Léon Daudet i Jules Verne, i Paul Valéry 

encara es va rebaixar més que tots aquests i, quan anys més tard es va revisar el procés, 

va aportar tres francs a una subscripció popular en pro del canalla que havia falsificat el 

document utilitzat per inculpar Dreyfus, però en conjunt al  bàndol dels antidreyfusistes 

hi havia poca gent de pes. Sardou, Gide, Proust, Péguy, Benda, Anatole France, Marcel 

Prévost, etc., a part naturalment de Zola, sabien molt bé on havien de comprometre el 

seu nom. 

La pregunta que queda per fer és per què Mistral va donar un suport destacat a 

un manifest que proclamava el desig dels firmants de “mantenir, conciliant-les amb el 

progrés de les idees i els costums, les tradicions de la pàtria francesa” i que negava a un 

innocent —a aquelles altures només un imbècil podia dubtar de la innocència de 

Dreyfus— el dret a defensar-se del delicte que li imputaven. La resposta és senzilla. Al 

capdavant d’aquest moviment reaccionari hi havia Maurice Barrès, un dels pensadors 

més abjectes que han donat les lletres franceses. Barrès tenia una concepció regionalista 
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de l’Estat francès que seduïa vivament el futur Nobel. Dit d’una altra manera, Mistral 

pensava que si es posava al costat de Barrès el seu provençalisme en sortiria reforçat. És 

una actitud que recorda molt la que ha tingut aquests últims anys una esgarrifosa 

majoria de catalanistes amb la seva defensa incondicional de la ignomínia basca. 

L’explicació de tot això la va resumir molt bé un savi filòsof nacionalista en un solemne 

discurs patriòtic que va pronunciar fa un parell d’anys en motiu de la concessió del 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes: els drets nacionals són previs a la democràcia. 

És a dir, a la justícia. 

         

(Quadern de El País, 2005) 

 

 


