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Albert Forns fa un bon exercici de l'art de la impostura a Albert Serra (lanovel.la, no el cineasta). / C. RIBAS 

Thomas Bernhard és el far que intenta seguir Miralles. / B. I'L5I.t,' 
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ALBERT SERRA (LA NOVEL-LA, 
NO EL CINEASTA) 
Albert Forris 
Ernpúries 
336 plgines. 20 euros 

T robar entre l'oceb de no-
vetats de Sant .Jordi algú 
novell que destaqui és 

tasca difícil. Entre presurnptes 
obres espinoses que es venen 
molt peró que es poden conside-
rar despesa supérflua de paper, 
el novell Albert Forns (Grano-
llers, 1982) ha aconseguit fer-se 
un lloc amb Albert Serra (la no-
vello, no el cineasta). Un llibre 
brillant i rnagnétic sobre el di-
rector Albert Serra, enfílnt  terri-
ble del cinema catalb. El resul-
tat ha merescut el prerni Docu-
menta i un dogi grandiloqüent 
del promotor, el llibreter .Josep 
Cots: 'El millor llibre que s'ha 
escrit en els últims 15 anys de la 
literatura catalana". 

Desmesurat? El dubte comen-
ça a esvair-se a la plana 15, que és 
quan l'autor diu queja es pot aban-
donar un llibre; o abans, quan el 
llenguatge ágil, corrosiu, bcid i hu-
morístic de Forns comença a im-
pregnar-nos el cervell. En poques 
planes es comença a tastar el sa-
bor de la bogeria de convertir-se 
en Albert Serra, quan es palade-
gen les reflexions que fa Forns, 
ara profundes, ara intellectuals, a 
estones sagnants, peró sempre in-
teressants. La que no fa reflexio-
nar fa esclafir de riure. Es capaç 
de ser culte i barroer a la vegada, 
de citar el QuLot per parlar de 

AIXÓ ÉS AUSTRIA 
Joan Jordi Miralles 
Lleonard Muntaner 
108 pgines. 12 euros 

E l teatre de 'thomas Bern-
hard destil-la un deIs dis-
cursos més crítics i corro-

sius sobre la societat austríaca 
del seu temps. Es un auténtic 
ariet contra l'orgull ferit d'un po-
ble on es gestb el nazisme. Amb 
el seu verb contundent i els seus 
personatges obsessius i maní-
acs, Bernhard dissecciona la per-
vivéncia d'un nazisme latent en 
una Austria, model de civilitat i 
bon ordre, que arrossega la cul-
pa de covar l'ou de la serp. En la 
dramatúrgia catalana, diversos 
autors han volgut emular Bern-
hard i fins equiparar, sense gai-
re encert, Austria amb Catalu-
nya per tal de flagel-lar —a des-
tra i a sinistra— alguns deIs as-
pectes del pensament únic pro-
mogut pcI nacionalisme catalb 
conservador. 

A Aixó és Austria, la seva pri-
mera peça publicada, Joan .Jordi 
Miralles i Broto (Osca, 1977) s'a-
culI explícitament al mestratge  

genitals: "Sanxo, ( ... ) saps per qué 
els tíos tenim un ou inés caigut 
que l'altre'?". 

tun cop es descobreix que sap 
escriure bé, molt bé, que té la pro-
funditat de la prosa i la rapidesa 
del vers (aquest 2013 també ha 
publicat el poemari Ultracolors), 
la frescor de la crónica i la contun-
déncia d'un tuit, ens endinsarem 
en el fantbstic món d'Albert Ser-
ra, que és en realitat el fantbstic 
món d'Albert Forns fent-se passar 
per Albert Serra. L'art de la impos-
tura, que el mateix Forns reco- 

bernliardiá i construeix una 
obra —mimética de les de l'aus-
tríac, Ilevat del vers lliure— que 
esprem fins al paroxisme el sí-
mil desmesurat entre Austria i 
Catalunya. A través del monóleg 
psicótic del Senyor Fulquet, un 
escriptor megalóman, oportunis-
ta i sense escrúpols, Miralles es 
despatxa a gust contra els meca-
nismes perversos de la mercan-
tilització de la literatura, l'estafa 
deIs premis literaris, el món pa-
tétic deIs escriptors i deIs cdi-
tors, els deliris de grandesa de la 
política catalana, el cofoisme i la 
grandiloqüéncia de la cultura in-
dígena, etcétera. 

Pautada en tres escenes, el 
text pivota sobre el llarg monóleg 
del Senyor Fulquet, ben trenat 
amb reiteracions i fugues, que té 
lloc en un mateix espai, també 
molt bernhardi: una sala d'estu-
di atapeYda de llibres en desor-
dre. La resta de personatges, en 
canvi, són inés anecdótics. D'una 
banda, el VelI, el pare de l'escrip-
tor, prostrat en una cadira de ro-
des, és un fantasma vivent i un 
model d'autor messibnic que 
fracassb en la seva convicció a 
voler canviar el món amb la lite- 

neix que ha begut d'un deIs mes-
tres del génere com és Enrique 
Vila-Matas, del qual també agafa 
l'estil mcta Ii terari. 

Forns decideix fer el viatge 
acompan1t de referents de l'art 
com Andy Warhol, Salvador Dalí i 
Miquel Ilarceló. Associacions que 
provoquen escenes imperdibles, 
com quan intenta trobar la catala-
na que va arrencar la perruca a 
Warhol; o quan, en un deIs mo-
ments blgids de la trama, imagina 
una exposició de Dalí sobre la 
merda. Impagable. 

ratura. De l'altra, Laura, la filla 
adolescent, nimfómana i deso-
rientada, ha cremat etapes de ma-
nera angoixant, esfereYdora. Con-
trapunts d'un passat utopista der-
rotat i d'un futur desballestat i 
incert, respectivament. 

Contradictor¡ i ególatra, el 
Senyor Fulquet és el retrat robot 

Un altre actor secundan, de 
carn i os, brilla amb Ilum própia: 
l'Emma, la seva parella, un perso-
natge que dóna el punt adequat 
de sal a tant de somni. A la ima-
ginació desbordant de l'Albert, 
l'Emma lii aporta la necessbria 
cleca per posar els peus a terra. 
Com quan discuteixen, tornant a 
la página 15, sobre deixar els lli-
bres havent-los començat. Plante-
ja l'Albert, parlant de David Fos-
ter Wallace: "En vaig tenir prou 
de fullejar un parell de llibres 
seus per veure de quin peu calça, 

d'un escriptor tremendament 
ambiciós que, per triomfar en el 
món de la literatura, está dispo-
sat a fer el que calgui. Malgrat 
que, a tort i a dret, renegui de la 
condició de catalb i deIs compa-
triotes, no deixa de ser un perla: 
és racista, elitista, calculador, 
trampós, aprofitat, egoísta. 'té 

com escriu, qué ha aportat a la 
literatura postmoderna i tot pIe-
gat"; i remata amb cruesa l'Em-
ms:' Ui sí, Conegui la literatura 
universal en tres (¡¡es per Albert 
Forns, aquest Sant .Jordi a la seva 
llibreria". 
- El ritme de l'inici no es perd. 

Es rodó, acabat, va 
no pateix el problema deIs novells 
que es buiden al principi i no sa-
ben com acabar. Albert Serra (la 
novella, no el cineasta) madura 
be: s'assaboreix la metamorfosi, 
es gaudeix la trobada del cineasta 
real amb la cópia i s'acaba amb la 
conclusió, l'éxit o el fracbs de con-
vertir-se en inés Albert Serra que 
el mateix Albert Serra. 

El d'Albert Forns és un 
llibre sorprenent d'un 
escriptor novel¡ que ha 
vingut per quedar-se 

El resultat és excel-lent, peró 
el que importa és com s'hi arriba. 
La novella de Forns és el procés 
per escriure la novel-la mateixa, 
mentre que la fascinació de l'au-
tor per Albert Serra ve definida a 
través de la descripció del treball 
del director: "Ha estat una estona 
hipnótica, plena de connexions i 
desconnexions fascinants: de sob-
te no sabies si veies en Lluís Ser-
rat en persona o en Pompeu, el 
personatge, i aquest doble joc, 
subtil peró constant, afegia com-
plexitat a l'escena, en qué es con-
fon la pellícula amb el seu ma-
king qf'. Canviem pellícula per lli-
bre, Lluís Serrat per Albert Forns 
i Pompeu per Albert Serra, i tin-
drem un bon resum del que és 
Albert Serra (la novel -M. no el ci-
neasta). Un llibre sorprenent i ex-
traordinari d'un escriptor novell 
que ha vingut per quedar-se. 

tots els mérits d'un grimpador 
que fa de la doble moral l'arma 
de l'ascensió a la fama. 'lot i la 
idolatria envers Bernhard, no en 
segueix pas —inés enllb de les 
formes— el guiatge. Al cap i a la 
fi, per fortuna, ni Catalunya és 
Austria, ni Miralles, Bernhard. 
El símil i el mnimnetismne resulten 
excessius i llasten la proposta de 
Miralles fins a l'extremn que des-
inflen l'acidesa que podrien até-
nyer els dards crítics que llança 
indiscrimninadamnent. Bernhard 
provoca i inquieta perqué toca 
la carnadura concreta del nazis-
me. En el text de Miralles no se 
sap ben bé qui ha de sentir-se'n 
alludit. 

Addenda final. En la ma-
teixa espléndida col-lecció tea-
tral de Lleonard Muntaner, en 
una feliç coincidéncia, acaba 
de publicar-se una peça de 
Ilernhard, Senzillament compli-
cal, traduYda per Anna Soler 
Horta. Escrita el 1986 per a l'ac-
tor Benhard Minetti, es tracta 
del mnonóleg decrépit i solitari 
d'un comnediant velI que revisa 
lúcidamnent, amb precisió faná-
tica, la vida viscuda. AYllat en 
una cambra atrotinada, entre 
efiuvis de deliri i glória, inter-
preta el darrer paper. No lii fal-
ten les cbrregues de flotació 
filosófiques, les crítiques al sis-
teína capitalista i la visió apo-
calíptica del futur. En poques 
paraules: Bernhard, ara sí, en 
estat pur. 
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Ser únic sent un altre 
Maiol Roger 

Com Austria?  
Francesc Foguet ¡ Boreu 
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