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“Hi ha molt de Dalí darrere aquest 
actuar estrambòtic de l’Albert Serra”

Aviat farà un any que Albert 
Forns (Granollers, 1982) 
va publicar Albert Serra (la 
novel·la, no el cineasta) a 

Empúries, una obra de ressò nota-
ble, que va obtenir el premi Docu-
menta del 2012. Ha estat un any 
intens: aquesta primera novel·la, 
escrita en bona part quan estava a 
l’atur, va sortir al mateix temps que 
el poemari Ultracolors (LaBreu Edici-
ons). Ara Forns, que és periodista, 
treballa al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB) i 
col·labora en diversos mitjans de 
comunicació.

—Per què vau triar l’Albert Serra 
com a motiu de la novel·la? 

—És un dels personatges més 
interessants de la cultura catalana 
actual. Té una obra i a la vegada un 
personatge, que sovint no van de 
la mà, perquè l’obra és com molt 
intel·lectual i de difícil accés i, en 
canvi, el personatge és molt d’esti-
rabots. I per tot plegat, perquè a ell 
li agrada Dalí i a mi m’agrada Dalí, perquè ell estudia Warhol i 
jo el trobava interessant... Hi havia una sèrie de punts en comú 
que me’l van fer interessant de treballar. 

—Quina és la vostra tesi sobre el personatge Albert Serra? 
—Jo volia fer una investigació en profunditat sobre aquest 

personatge i la novel·la n’és una mica l’excusa. Això volia dir 
aprendre més coses del seu cinema, veure per què es compor-
ta d’aquesta manera... Després veig que hi ha molt de Dalí dar-
rere aquest actuar estrambòtic i provocador de l’Albert Serra. 
La figura de l’Albert Serra em va ajudar molt a fer la novel·la, 
era un element aglutinador perquè jo pogués escriure parts de 
ficció, de narrativa, d’assaig. 

—El llibreter Josep Cots, membre del jurat del premi Do-
cumenta, va dir que no es tractava d’una novel·la. Què és, 
doncs? 

—Tracta els gèneres d’una manera molt laxa i quan em po-
so a escriure, escric, escric una cosa que pot sonar a crònica, 
una altra que pot semblar més assaig, o més ficció, o novel·la 
autobiogràfica, encara que sigui falsa i falsejada. Per tant, 
és una novel·la en la mesura que agafem una definició molt 
laxa de novel·la i l’entenguem com un contenidor de moltes 
formes narratives.

—Vila-Matas és dels autors en 
què us emmiralleu per fer aquest 
joc de ficció i realitat i aquest joc 
metaliterari? 

—El Vila-Matas és un dels refe-
rents, perquè l’he llegit molt i m’ha 
influït molt en la manera que tinc 
d’entendre la literatura. En les se-
ves novel·les aprens moltes coses 
i aquesta era una de les meves 
idees. Quan llegeixo monografies o 
llibres d’art, estic aprenent. I tenia 
una mica l’obsessió que això que 
jo havia après després ho pogués 
explicar als altres. I Vila-Matas pot-
ser no és tant l’assaig com el joc, 
és a dir, aquest no donar les coses 
per certes, invertir la realitat, jugar 
a fer homenatges, a fer plagis, a 
qüestionar-te... Els seus personat-
ges tenen un punt de patetisme 
que, en certa manera, ha sortit en 
el meu.

—L’Albert Serra què n’ha pen-
sat, de debò, de la novel·la? 

—Amb el Serra no hi he arribat a 
parlar després. Gent que va ser ac-

tor a la pel·lícula [Història de la meva mort] o d’altres que hi han 
fet d’extres, em consta que l’han llegida i m’han dit “és això, 
ho retrates exactament”. Estic content que gent del seu entorn, 
com el Vicenç Altaió o en Pere Gimferrer, l’hagin valorada.

—En el llibre apareixen referents de l’art i literaris. Quins 
són els més importants? 

—En la novel·la del Serra, els del món de l’art, perquè tenen 
més importància en la història. També m’adono que si escrius, 
els literaris hi seran sempre. En el que estic fent ara, per 
exemple, no hi estic introduint elements artístics. Ara parlo del 
procés d’escriure i els referents són altres escriptors.

—Si a la primera novel·la us vau envoltar de llibres d’art, en 
aquesta segona, quin espai físic toca? 

—L’espai, de moment, és la residència d’escriptors dels 
Estats Units on vaig anar a través de l’Institut Ramon Llull [l’oc-
tubre de l’any passat], també per un tema molt vila-matasià: 
només escrius quan et passen coses, quan viatges... Quan 
vaig anar a Amèrica, el mes allà em va donar per a molta més 
teca. Em sembla més interessant, més exòtic que parlar d’un 
mes aquí.

Anna Ballbona

Albert Forns.
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