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No fa pas gaire vaig tenir el privilegi de vi-
sitar diverses cases-museu d’escriptors
del nord d’Europa: el pis de Henrik
Ibsen una mica més amunt del centre

d’Oslo, l’apartament d’August Strindberg a l’ei-
xample d’Estocolm, i la casa d’Isak Dinesen a
Rungstedlund, a Dinamarca.

LESTRESCASESTENENCERTESCOSESENCOMÚ.Totestres,
d’una manera modesta però eficaç, recreen per-
fectament el món de l’escriptor. Totes tres fan una
contribució valuosa de cara a la divulgació de la
vida i l’obra de l’autor, i de la cultura i la llengua del
país. Totes tres tenen un gran èxit de públic. Totes
tres estan portades per persones interessades en
la producció del “seu” autor. I totes tres no palesen
cap problema de manteniment, ans al contrari.

QUEDA CLAR QUE EL PÚBLIC I ELS GOVERNS respectius
tenen interès en les cases-museu. En aquest sen-
tit, la guia entusiasta de la casa Ibsen ens va ex-
plicar que el govern noruec havia invertit inicial-
ment 3 milions d’euros per condicionar la casa, i
ara estaven buscant finançament altern per com-
prar i recuperar alguns quadres que havien estat
propietat del matrimoni Ibsen.

AL TRES MUSEUS EM VAIG TROBAR FAMÍLIES catalanes
que també visitaven amb atenció les cases
d’Ibsen, de Strindberg i de Dinesen. De fet, sem-
pre he acabat trobant catalans a gairebé totes les
cases-museu d’escriptors que he visitat al llarg
dels anys a Europa i Amèrica, per molt remotes
que fossin! Busqueu la casa-museu de John Mi-
llington Synge a l’illa irlandesa d’Inishmaan o la
datxa de Boris Pasternak a Peredelkino i ja en-
tendreu el que vull dir.

DESPRÉS HE TROBAT QUE ELS CATALANS no mostraven
el mateix grau de curiositat davant les cases-
museu dels seus propis escriptors, escriptors de
la talla de Joan Maragall, Jacint Verdaguer o Josep
Pla. És a dir, els catalans saben que les cases-
museu d’escriptors a l’estranger són de visita obli-
gada, però quan tornen al seu país aquesta regla
general ja no s’aplica. A fora sí, però a dins no. I
miro d’explicar-me el perquè.

¿ÉS QUE LES CASES O ELS ESCRIPTORS o les seves obres
no tenen prou interès? De cap de les maneres! Per
exemple, la casa de Joan Maragall a la plaça Moli-
na de Barcelona o la Vil·la Joana a Vallvidrera on
va morir Verdaguer són museus de nivell europeu.
Jo crec que estem davant d’un problema d’igno-
rància i d’hipocresia. Estic convençut que alguns
catalans ignoren l’existència de les cases-museu
dels seus escriptors. I altres coneixen la seva exis-
tència però prefereixen quedar-se en l’altiplà de
la superioritat cultural hipòcrita i menysprear el
patrimoni dels seus escriptors més propers.

TOPEM AMB AQUESTA HIPOCRESIA CULTURAL i literària
de molts catalans a cada pas. Ningú s’atreviria a
negar que Georg Trakl és un referent indispensa-
ble de la poesia universal del segle XX. Recent-
ment els mitjans anaven plens de la publicació de
Sebastián en sueños y otros poemas, traduït pel
poeta i professor Jenaro Talens. I saben què? Poc
abans de l’aparició del Trakl de Talens, es van des-
truir els darrers exemplars que quedaven de

l’Obra poètica de Trakl, traduït per Feliu Formo-
sa i publicat meritòriament el 1990. Aquesta mag-
nífica traducció mai ha arribat a esgotar una sola
edició en 16 anys! Diguem-ho clar: Feliu Formosa
és millor poeta i traductor que Jenaro Talens. Ep!,
amb tots els respectes pel senyor Talens!

O UN ALTRE CAS. Antonio Gamoneda ha rebut el
Premi Reina Sofia de poesia enguany i veig que les
piles dels seus llibres van baixant a les llibreries.
Tothom s’omple la boca del gran poeta metafísic
nascut a Oviedo l’any 1931 i resident a León tota
la vida. Em sembla molt bé! Però em semblaria en-
cara millor que els mateixos lectors catalans i es-
panyolsreconeguessindeplequeelgranpoetame-

tafísic de l’Espanya actual és un senyor que es diu
Màrius Sampere i Passarell, nascut a Barcelona
l’any 1928. I sobre això no hi ha discussió.

TORNEM AL TEMA DE LES CASES-MUSEU. Si seguim el fil
d’aquesta hipocresia cultural i literària, tard o
d’hora arribarem a l’administració pública i altres
sectors de la comunitat com ara l’ensenyament i
els mitjans de comunicació. Què fan per recolzar
i publicitar les cases-museu del país? Ben poca
cosa! Les cases-museu de Catalunya treballen
amb uns pressupostos ínfims, amb uns mitjans
de divulgació de la seva tasca totalment insufici-
ents i amb una resposta social que està molt i molt
per sota dels mínims acceptables per a un país que
figura que estima la cultura. Per anar bé, a banda
que les que hi ha actualment funcionessin cor-
rectament, Catalunya hauria de tenir moltes
cases-museu més.

LES PERSONES I ELS SECTORS que exerceixen aquesta
hipocresia cultural i literària, al capdavall només
demostren una cosa: la seva profunda ignorància
i incultura. Si no saben reconèixer el tresor que
és la casa de Joan Maragall, les versions de Trakl
de Feliu Formosa o l’obra poètica de Màrius Sam-
pere és completament impossible que tinguin el
grau de gust i de sensibilitat per apreciar la casa
d’Ibsen, les traduccions de Trakl o els poemes de
Gamoneda. És un acte més de fingiment en la
nostra societat plena de simulacres.

MENYSPREAR EL PATRIMONI
MÉS PROPER

D. SamAbrams Poeta, assagista i traductor

‘Hypocrite lecteur’

“Els catalans saben que les
cases-museu d’escriptors a
l’estranger són de visita
obligada, però quan tornen al seu
país aquesta regla general ja no
s’aplica. A fora sí, però a dins no.
I miro d’explicar-me el perquè”

EN SÍNTESI

Fills i
butxaca

Marçal
Sintes

Estudis com el que ahir publi-
cava la premsa sobre el que
val pujar un fill em causen, en
primer lloc, una sensació de
perplexitat. Una sensació
que no és igual però que
s’assembla a la que tinc en
sentir les converses, sovint
íntimes o molt íntimes, que
la gent manté a través del
mòbil sense importar-li que
els altres l’escoltin i s’assa-
bentin amb tot detall de la
baralla que sosté amb,
posem per cas, la seva expa-
rella o el propietari del pis
que té llogat. Que es doni a
conèixer un estudi en apa-
rença seriós que calcula què
costa anualment un fill –du-
rant els primers divuit anys,
perquè dels altres divuit no
es diu res– em provoca
també desassossec i fins un
cert disgust. Busquem un
altre exemple: és com algú
que, en mostrar-te l’anell
que ha regalat a la seva dona
amb motiu del desè aniver-
sari de casats, s’apressa a
comunicar-te ufanosament
que li n’han cobrat quatre
mil euros (o els que siguin).
Potser tot això em passa
perquè crec o vull creure
que les decisions realment
importants no es prenen
amb la calculadora a la mà.
Des d’aquesta òptica, l’estu-
di sobre els fills, més enllà
de desvelar el que alguns ca-
fres poden arribar a gastar-
se en les seves criatures, re-
sultaria bàsicament inútil.
Si de cas, pot servir potser
per a una reflexió a pilota
passada, en la línia d’aquell
acudit en què un home es
plany amargament perquè
va curt de butxaca:

–I tu quants fills tens?,
que li pregunta el seu inter-
locutor.

–Dos, un nen i una nena,
preciosos.

–Els vendries per 25 mili-
ons de pessetes cadascun?

–Nooo, i ara!
–Doncs, noi, no et quei-

xis, que ets milionari.
m.sintes@hotmail.com
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