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Undelirimortal

L
a Biblioteca de Catalunya presenta
aquests dies una exposició bibliogràfica so-
bre Antoni de Capmany i de Montpalau
(1742-1813), historiador, filòleg, polític i

economista, que m’ha fet pensar en el meu amic
JoanPerucho,mort ara fa deu anys. Perucho va des-
cobrir Capmany a finals dels anys cinquanta, el per-
sonatge li va agradar i quan va escriure la novel·la
Les històries naturals (1960) va batejar el protagonis-
ta amb el nom d’Antoni deMontpalau, en record de
l’autor de lesMemorias históricas sobre lamarina, el
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona,
undels precedents de la Renaixença.El devia conèi-
xer a través de l’opuscle de Víctor Balaguer Reseña
de la función cívico-religiosa celebrada en Barcelona
para la traslación de las cenizas de Don Antonio de
Capmany y de Montpalau y su biografía (1857) per-
què en aquest opuscle hi surt el retrat de Capmany
que Erwin Bechtold va redibuixar a la coberta de la
primera edició de Les històries naturals.
Capmany era diputat i va morir a Cadis mentre

s’hi celebraven les Corts. Va morir pobre i el cos no
es va poder traslladar a Barcelona fins al 1854. Va
ser rebut ambmolta pompa. Però com que l’Ajunta-
ment no tenia panteó, les despulles es van dipositar
primer a l’església de SantaMònica, i més endavant,
provisionalment, en una urna a l’Arxiu Municipal.
Peruchodevia rellegir l’obra deBalaguer a comença-
ments dels anys noranta, va veure la notícia
d’aquest dipòsit i va tenir un deliri genial: va anar
estirant el fil, seguint el rastre deCapmany, confron-
tant els textos que descrivien les cerimònies funerà-
ries amb la desaparició del cos, que no era a l’arxiu,

ni a la catedral,
tampoc no el va
trobar al cemen-
tiri del Poble-
nou, d’on –hor-
ror!– havien des-
aparegut també
les despulles de
Bon a v e n t u r a
Carles Aribau,

un altre pare de la pàtria. Estava obsessionat amb
aquestes desaparicions i n’escrivia uns articles furi-
bunds, totalment al·lucinats, divertits. Va acabar
fent-ne una novel·la, El baró deMaldà i les bèsties de
l’infern (1994). Recordo que, mentre la preparava,
l’economista Fabià Estapé va declarar en una entre-
vista que tenia al seu despatx els ossos d’Ildefons
Cerdà. Perucho ho explicava amb grans escarafalls i
gestos indignats i feia petar de riure.
Jo creia que el meu amic, que en aquell moment

tenia setanta-quatre anys, pensava en la futilitat
dels honors i de la glòria literària. La gent s’oblida-
ria dels seus poemes i de les seves novel·les, de la
mateixamanera que s’havia oblidat de l’obra deCap-
many. Ara hi veig la por de lamort, la fixació obsessi-
va pel cos, reduït obscenament a matèria inert, la
mateixa obsessió dels poetes romàntics, d’Edgar
Allan Poe a Ligeia o Berenice. La mort, que Perucho
havia volgut exorcitzar a través de la fantasia
d’Antoni de Montpalau, el naturalista que surt a la
caça d’un vampir, que representa tot allò que hi ha
al món de terrible i inexplicable.

Albert Serra, amb ulleres negres, amb Vicenç Altaió, protagonista d’Història de la meva mort, ahir
MANÉ ESPINOSA

Les restes de Capmany
van anar a parar el
1857, provisionalment,
a l’Arxiu Municipal
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E
l mes d’agost passat
Albert Serra es va al-
çar amb el Lleopard
d’Or, el premi gran del
festival de cinema de

Locarno, per la seva Història de la
meva mort, una aproximació a
dues figures emblemàtiques de la
cultura occidental: Casanova i Drà-
cula. El primer, representant de la
llum i de la raó, del poder de la pa-
raula i de la sensualitat feliç. El se-
gon, Dràcula, emblema de la fos-
cor, representant de les passions
desencadenades i del desig voraç...
Llum i foscor, cara a cara. A la

manera de Serra, que sempre és
una manera personal i intransferi-
ble. De singularitat garantida, com
sabran els qui hagin vist qualsevol
de les anteriors pel·lícules de
Serra. Honor de cavalleria (2006),
sense anar més lluny, una mirada
desmitificadora i, en molts mo-
ments, irònica, sobre la figura del
Quixot: una mirada inesperada,
com el mateix Serra.
Però tot el que el director de Ba-

nyoles –que ahir feia 38 anys– té
de Quixot, per seguir amb la mag-
na creació deCervantes coma refe-
rència, ho té també de Sancho en
la seva visió del llançament de la
pel·lícula, de la qual també és pro-

ductor. Història de la meva mort,
que ja va passar pel Reina Sofia, es
presenta aquesta nit, amb honors
de première catalana, al festival
Temporada Alta de Girona. Un es-
deveniment obert a tota mena de
manifestacions artístiques que,
amb la pel·lícula de Serra, inicia la
seva proposta cinematogràfica. La
projecció tindrà lloc al cinema
Truffaut de Girona (amb totes les
entrades exhaurides).
“El rodatge, més que una expe-

riència inenarrable, va ser, al con-
trari, una experiència decidida-
ment narrable”, afirma l’escriptor i
poeta Vicenç Altaió, que encarna
Casanova al film. I que dóna voltes
a la idea d’escriure un llibre sobre
això: “Una experiència il·luminado-
ra, alliberadora, transgressora, in-
suportable i francament pesada,
que un altre de menys interessat
que jo en el procés no hauria
aguantat: lesmillors vacances de la
meva vida”, afirmava ahir Altaió,

fins fa poc director de l’Arts Santa
Mònica, durant la presentació del
film de Serra a la Filmoteca de Ca-
talunya, on Història de la meva
mort tindrà una altra preestrena el
23 d’octubre. “No vull que el film
esmori elmateix divendres de l’es-
trena (prevista per al desembre)”,
va afirmar Serra d’Història de la
meva mort, que apostarà per l’es-
trenamultiplicada. “S’estrenarà en
sales; a internet, legalment, i tam-
bé en DVD, a més de l’emissió per
TV3 una setmana després”, va ex-
plicar Serra, que va afegir: “Funcio-
narà? No ho sé. L’únic que sé és
que l’exhibició, a Espanya, no fun-
ciona de la mateixa manera que en
altres llocs, on la caiguda no ha es-
tat tan brutal”.
Les causes? Potser lamala quali-

tat de les pel·lícules espanyoles,
com abans-d’ahir afirmava el mi-
nistre d’Hisenda, CristóbalMonto-
ro? “Estic d’acord amb el ministre,
però segurament diferirem en el
que ell i jo considerem que és
aquesta qualitat de què parlem”.
I què és, en definitiva, Història

de la meva mort? Diguem que un
conjunt d’idees disfressades de
pel·lícula. O viceversa: una pel·lícu-
la, com les de Serra, inexplicable
fora de l’univers Serra, disfressada
d’idees. Una cosa inesperada, se-
gur. Un esdeveniment. Per l’honor
d’Albert Serra.c

Julià Guillamon

El director de Banyoles presenta la seva ‘Història de lamevamort’,
sobre Dràcula i Casanova, dins del festival Temporada Alta, a Girona

Honord’AlbertSerra

Després del seu pas
per Temporada Alta,
el film es presentarà
el 23 d’octubre
a la Filmoteca


