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ENTREVISTA

ALBERT SERRA, CINEASTA I ARTISTA

«NO ES POT SER POBRE I COVARD ALHORA»

Albert Serra ©.

Arnau Prat. Albert Serra (Banyoles, 1975) és cineasta
i artista. Era a la ciutat de Wroclaw (Polònia) quan vam
parlar per telèfon per fer aquesta entrevista el mes de juliol.
Havia assistit al Festival New Horizons IFF de cinema. La
seva pel·lícula Pacification va competir per la Palma d’Or
del darrer Festival de Cannes i acaba d’estrenar-se, fa
pocs dies, a les sales de cinema. El Qüestionari Proust
ha estat la base de l’entrevista.

el cinema em descobreix a mi. Soc l’única persona que
pot salvar-lo de la catàstrofe i, per tant, és ell que m’escull.
Això em va passar quan tenia cap a vint-i-cinc anys.
Li costa en general fer la seva feina? No.
Creu en la inspiració? Sí, però també crec que ha d’anar
acompanyada d’una bona dosi de disciplina i treball
sistemàtic.

A on li agradaria viure? A Milà.
Utilitza algun tipus d’ajuda artificial? No.
Prefereix el dia o la nit? La nit.
Quina estació de l’any prefereix? L’estiu.
Quin és el seu ideal de felicitat a la terra? Fer el mateix
que faig ara, sense haver-me de preocupar dels diners.
Quins són els seus herois de cinema o llibres
preferits? El comte Mosca de La Cartoixa de Parma de
Stendhal i Cutter, el protagonista de la pel·lícula Cutter's
Way del director txec Ivan Passer.

Què troba miserable? La hipocresia i, també, ser pobre
i covard. Perquè si ets pobre, el mínim que pots fer és
arriscar, ja que no tens res a perdre.
Els diners són la base de la felicitat? No. Amb això
segueixo una frase d’un personatge que no vull citar,
perquè no m’agrada, però que va dir una frase bastant
interessant: «en la meva vida he estat pobre, normal i ric i
en totes aquestes etapes he estat feliç i infeliç».
Quin és el seu pintor preferit? No en tinc cap.

Sempre li ha agradat el cinema? Cada cop menys;
abans més. Com més adult et fas, més infantil el trobes.
Tot i que hi ha una certa esperança amb el cinema
contemporani, que és realment una cosa molt complexa.
Quan descobreix que vol dedicar-se al que fa en
l’actualitat? Diguem que no ho descobreixo jo, sinó que

Quin és el seu color preferit? El verd.
Quin és el paisatge que més l’ha impressionat a la
vida? És difícil de dir. Més aviat, provenen de la ficció
i de la pintura. Normalment, són paisatges imaginats,
coses que somnies i que estan, precisament, en aquest
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cas, sovint lligades a la pintura i a la història del paisatge.
Impressionar tampoc no és la paraula; jo diria que et
fan somniar i habitar en un món al qual no tens accés
habitualment. En general, no m’ha impressionat res.

sobre tu, imagina't els que no coneixes de res. Això és
una gran diferència. I la pèrdua de l’hàbit de la lectura,
dels llibres, és una cosa que ha fet el món i la seva gent
molt més avorrits.

Quins són el seu plat i la seva beguda preferida? La
cuina italiana, més concretament, la pasta; i el xampany
francès.

És un bon lector? Sí, és clar. No faig res més que llegir.

Quin és el seu prosista preferit? Sempre francesos.
Proust o Stendhal, per exemple.
Quins són els seus poetes preferits? Els poetes s’han
de poder llegir en la llengua original i has de tenir un
domini molt profund d’aquesta. Així que han de ser per
força catalans o espanyols. En el meu cas, són espanyols:
tots els grans poetes de la Generació del 27 del segle XX.
Algun nom? Lorca, Aleixandre, Alberti... també Pedro
Salinas i Miguel Hernández. I també molts poetes
espanyols de la segona meitat de segle XX, com ara
Claudio Rodríguez o José Hierro.
Quins són, segons el seu judici, els tres homes
polítics més importants de la nostra època? En diré
dos. Donald Trump i Vladímir Putin. Tota la vida, tot s’ha
fet sempre entre Estats Units i Rússia. Ara ho estem
veient més que mai.
Quin és el millor conversador que ha conegut mai?
Alexander Rodnyansky, un productor d’origen ucraïnès, i
algunes persones de Banyoles de qui no vull aquí dir-ne
el nom.
Quin és el diari que li agrada més? Només llegeixo,
amb una certa profunditat, la revista Fortune.
Quin diferència hi ha entre l’època en què va ser jove,
fa vint anys, i l’actual? Molt simple: no hi havia ni mòbils,
ni ordinadors i la gent basava tot el seu coneixement i
tot el seu prestigi en allò que podia aprendre dels llibres.
Actualment, la gent basa tot el seu prestigi en allò que
pot aprendre d’internet. No existia el concepte de vanitat,
tal com existeix ara. Avui dia, a la gent li importa el que
l’altra gent pensa, en general, gent que no coneix. Abans
t’importava allò que pensava la gent que coneixies i
es tractava d’un cercle bastant limitat per la majoria de
la gent. Ara t’importa el que pensa de tu gent que no
coneixes, cosa que és completament estúpida. Si ja és
estúpid que t’importi el que la gent que coneixes pensa

Creu que el capitalisme està en decadència? Fa
molt de temps que està en decadència però no sembla
que hagi de desaparèixer ràpidament. Em sembla que
la diferència entre rics i pobres augmenta de manera
inapel·lable i exponencial des de fa massa temps. Pel
bé comú s’ha de resoldre d’alguna manera i no sembla
que les solucions proposades des de la Segona Guerra
Mundial fins ara hagin servit de res, al contrari, només han
servit per empitjorar el problema. La socialdemocràcia ha
fracassat, simplement cada vegada hi ha més despeses i
menys ingressos. Només sobreviuran els països rics.
A quina ciutat estrangera li agradaria viure? Les
ciutats estrangeres que més m’agraden són Milà i París.
I, també, Viena.
A quin lloc de Catalunya li agradaria viure? A
Barcelona, que és on visc.
Com li agradaria morir? Això està lligat a la manera com
has viscut abans. I el meu ideal de vida és el de Sèneca,
que va viure com un milionari i va morir com un filòsof.
Quins avantatges li ha proporcionat la cultura i el
coneixement al llarg de la seva vida? No es mesura
en termes d’avantatges. No és una cosa que puguis
transmetre als altres, és personal, es queda dins teu. A
no ser que consideris el plaer intel·lectual una forma de
rendiment o que siguis un artista i l’assimilació de tot això
et serveixi per a la creació de la teva pròpia obra.
Quin tipus de professional li hauria agradat ser, si no
fos director de cinema? Militar.
Quin és el principal tret del seu caràcter? L’ambigüitat.
Quin és el seu principal defecte? La maldat social.
Quins són els seus herois a la vida real? La gent
valenta i inconformista, sobretot quan la pròpia vida està
en joc.
Aquest qüestionari és molt similar al que Nèstor
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Luján va fer-li a Josep Pla. Té alguna opinió sobre els
dos escriptors? Quina casualitat que d'en Nèstor Luján,
precisament, acabo de comprar fa uns dies un llibre de
, Viaje a Francia, que és una miscel·lània de cròniques
gastronòmiques i també un altre llibre d'ell mateix
d'història de la tauromàquia. Em fan gràcia i els respecto
a tots dos. Eren bons vivants, simpàtics i lúcids, sobretot,
Pla, en el sentit que tenia les coses bastant clares i era
molt cultivat. No soc un gran lector ni de l’un, ni de l’altre
(de Pla una mica més, tinc un gran record d'El passat
imperfecte...); però, com a personatges, m’interessen tots
dos i em cauen bé.
Què me’n diu de la seva relació amb el GEiEG? Havia
vingut a jugar-hi a tennis moltes vegades, amb el Club
Tennis Banyoles. En general, soc un desconeixedor
profund de la realitat catalana, a excepció de la de
Barcelona ciutat i la província de Girona. De la resta, no
conec, com aquell qui diu, res. La província de Girona
sí que la conec molt i aquesta entitat representa la
idiosincràsia d’una part concreta d’aquest lloc.
Què li agrada de la província de Girona? M’agrada
estar-me a Banyoles, que és d’on jo soc i on conec la
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gent; també a la costa, perquè és on he passat dies
feliços en els últims anys, sobretot a Cadaqués, hi conec
molta gent i, a més, hi anava de petit. No m’agrada
gaire la part de muntanya, que desconec, sempre dic
que no passo mai per sobre de Serinyà. Girona tampoc
m’agrada massa, perquè és molt burgesa. Ni tampoc tinc
molta devoció per l’Empordà, perquè s’ha tornat massa
pijo. Així que em quedo amb els llocs on estic, que és,
bàsicament, Banyoles, on tinc el meu imaginari creat. En
general, però, m’agrada i respecto tota la província i diria
que conec, si no tots els pobles, gairebé tots.
Finalment, on es troba en aquest moment? Ara mateix
soc a una ciutat que es diu Wroclaw a Polònia, que no
és un país que m’agradi gaire, però que hi fan un festival
de cinema molt interessant. Conec gent, fins i tot de
Barcelona, que ha vingut expressament a aquest festival
perquè pot veure-hi les millors pel·lícules de l’any (de
Canes, de Berlín, etc.), molt bé de preu. Quan te’n vas a
París, a Berlín, a Londres, tot és molt car. Aquí, al contrari,
tot és econòmic. Però és veritat que els països on les
coses encara no són tan cares, precisament per això, no
són tan interessants.

