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Guanyar un
dels grans
festivals de
cinema in-
ternacionals
és una fita

molt excepcional, per al ci-
nema català, però Albert
Serra és també un cineas-
ta atípic. Parla del Lleo-
pard d’Or a Locarno per
Història de la meva mort
com si fos gairebé acciden-
tal: “He estat membre
d’un jurat i sé que el que es
decideix és completament
aleatori”, diu. Però reco-
neix que “ajuda a la pro-
ducció i la distribució de la
pel·lícula, gràcies al premi
la gent la coneix molt
més”. Perquè el públic en-
cara la conegui millor, la
pel·lícula es preestrena
avui al cinema Truffaut de
Girona, dins del festival
Temporada Alta, i el dia 23

es presenta a la Filmoteca
de Catalunya. “El mateix
Albert Serra ha fet teatre;
el món del teatre cada cop
es barreja més amb el del
cinema”, explicava ahir a
Barcelona Salvador Su-
nyer, director artístic del
Temporada Alta. Esteve
Riambau, director de la
Filmoteca, recorda que ja

van dedicar una retro-
spectiva completa a Albert
Serra el 2010, i veu “cohe-
rent” la preestrena a Bar-
celona del seu nou film.

Aquestes dues presen-
tacions i les que es faran
en altres festivals prece-
deixen l’estrena comercial
a casa nostra, a primers de
desembre, que aposta per
una nova fórmula: “L’es-
trenarem gairebé simultà-
niament a tots els formats
–explica Albert Serra–, en
sales de cinema, a Televi-
sió de Catalunya, surt en
DVD un pack amb totes les
meves pel·lícules, en inter-
net per descàrregues le-
gals... Les estrenes comer-
cials són cada cop més difí-
cils per a aquest tipus de
cinema, i vaig pensar que
no faria la típica sortida de
la pel·lícula en sales, de-
semparada, amb públic
que no sap exactament
què va a veure.” Pensa que
amb presentacions i

acompanyant la pel·lícula,
“arribarem a llocs on el pú-
blic està més preparat pel
que va a veure”, i els dife-
rents formats “es benefi-
cien els uns als altres”. El
23 d’octubre, la pel·lícula
s’estrena a França, i al no-
vembre arribarà a Portu-
gal, i potser a Itàlia.

Casanova i Dràcula
Albert Serra defineix His-
tòria de la meva vida com
“un episodi inventat de la
vida de Casanova en un
moment crepuscular”,
que juga amb el títol de les
seves memòries, Història

de la meva vida. I hi afe-
geix: “Posa en imatges
dos mons: el segle XVIII,
representat per Casano-
va, que és un món de sen-
sualitat, suggestió, racio-
nalisme... i el segle XIX,
que comença a sucumbir
davant el romanticisme,
que és més fosc, violent i
esotèric.” Segons el ci-
neasta de Banyoles, “el
repte de la pel·lícula era
traduir idees i conceptes
filosòfics en imatges, fer
una pel·lícula amb un con-
tingut complex, però sen-
se que per això resulti tea-
tral o pretensiosa”.

En aquest sentit, “és
una pel·lícula profunda-
ment ideològica feta a tra-
vés de l’estètica, no de la
filosofia”, diu el poeta
Vicenç Altaió, que prova
sort al cinema per inter-
pretar Giacomo Casano-
va. “A Venècia, Catalunya
i bona part d’Europa –diu
Altaió sobre el personat-
ge– domina Casanova,
que és un mite que encisa,
persuadeix. Els espa-
nyols, en canvi, tenen un
altre mite, Don Juan, que
és un personatge que
s’imposa. Són dues mane-
res diferents de fer.” ■

Casanova
i Dràcula ja
són aquí
Bernat Salvà
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Albert Serra preestrena avui ‘Història
de la meva mort’ al Temporada Alta, i el
23 d’octubre el presenta a la Filmoteca

Vicenç Altaió i Albert Serra, ahir, davant la Filmoteca de Catalunya ■ TONI GARRIGA / EFE

“El repte de la
pel·lícula era
traduir idees
filosòfiques en
imatges”, diu el
cineasta

OBITUARI

El musical Boig per tu de Sau
s’estrena dissabte al teatre
l’Atlàntida de Vic amb les en-
trades exhaurides. El director
de l’obra i membre de Sau,
Pep Sala, ha explicat que es
tracta d’una comèdia juvenil
“molt divertida i fresca”. Boig
per tu reunirà 13 actors –sota
les ordres de Ricard Reguant–
i cinc músics. A partir del 5 de
desembre, l’espectacle es
programarà a la sala Barts de
Barcelona. ■ REDACCIÓ

‘La pregària’, de
Fortuny, ja
pertany al MNAC
El dibuix de Marià Fortuny La
pregària ja forma part del
fons del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC)
gràcies a la campanya de mi-
cromecenatge que va impul-
sar la Fundació Amics del
MNAC en el marc de l’expo-
sició La batalla de Tetuan. Un
total de 241 persones han
contribuït a pagar els 45.000
euros que costava l’obra, que
era en mans de col·leccionis-
tes privats. ■ REDACCIÓ

TEATRE

Tot venut per a
l’estrena de ‘Boig
per tu’, a Vic

El músic irlandès Philip Chev-
ron, guitarrista de la banda de
folk-punk The Pogues, va mo-
rir dimarts als 56 anys vícti-
ma d’un càncer. “Era únic. La
ciutat de Dublín i el món
s’han fet una mica més pe-
tits”, va lamentar el grup en
un comunicat. Virtuós dels
instruments de corda i lletris-
ta reconegut, Chevron també
havia estat fundador, l’any
1976, del grup Radiators from
Space. ■ AGÈNCIES

Mor Philip
Chevron, guitarra
de The Pogues

ART

El japonès Haruki Murakami i
escriptors nord-americans
com ara Joyce Carol Oates i
Philip Roth, així com autors
menys coneguts com la bi-
elorussa Svetlana Alexijevitx i
el noruec Jon Fosse, dominen
els pronòstics de les cases
d’apostes per guanyar el pre-
mi Nobel de Literatura, que
es donarà a conèixer aquest
matí a Estocolm. El xinès Mo
Yan va ser el guanyador l’any
passat. ■ AGÈNCIES

Murakami i Roth,
entre els favorits a
guanyar el Nobel

LITERATURA

Mishima van anunciar ahir un
segon concert a la Sala Apolo
de Barcelona per acomiadar
la gira de L’Amor Feliç. El nou
recital s’ha programat pel di-
mecres 20 de novembre,
després que les entrades pel
22 de novembre s’exhauris-
sin en menys de dos dies. Les
del nou concert es posen avui
a la venda. Un cop acabada la
gira de L’amor feliç, Mishima
començarà a treballar en un
nou disc. ■ REDACCIÓ

Mishima farà un
segon concert a la
sala Apolo

MÚSICA

Pep Sala, en la presentació
ahir a Vic del musical ■ ACN


