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HISTORIA DA MIÑA MORTE

FICHA TÉCNICA

Història de la meva mort. España, 2013.  Cor,  148 min. Xénero: Drama
fantástico | Dirección, guión e montaxe: Albert Serra | Produción: Montse
Triola,  Thierry  Lounas,  Albert  Serra (Andergraun  Films,  Televisió  de
Catalunya, Capricci Films)  |  Fotografía:  Jimmy Gimferrer|  Música:  Ferran
Font,  Enric  Juncà,  Joe  Robinson,  Marc  Verdaguer |  Intérpretes:  Vicenç
Altaió (Casanova), Eliseu Huertas (Dràcula), Lluís Serrat (Pompeu), Montse
Triola (Carmen), Noèlia Rodenas (Delfina), Clara Visa (Clar)
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Casanova coñece a un novo serven-
te que será testemuña dos últimos
momentos da súa vida. Dos ambien-
tes galantes e libertinos do século
XVIII nun castelo suízo aos últimos
días en pobres e sombrías terras se-
tentrionais. Alí a súa visión raciona-
lista e o seu mundo de lixeireza  su-
cumbirá ante unha forza nova, vio-
lenta e romántica representada por
Drácula e o seu poder eterno. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Como xurdiu a idea deste filme? 
Por casualidade, como todo na miña
vida. Eu estaba a presentar  Honra
de cabalaría en Romanía, e un pro-
dutor romanés que viu a película dí-
xome: “deberías facer o mesmo con
Drácula”.  Eu  nunca  vira  ningunha
película  de  xénero  fantástico,  nin
de Drácula,  e tomeino como unha
broma. Con todo, pasaron as sema-
nas e a idea volveu a min. Pero co-
mo non me interesaba moito o te-
ma de Drácula, decidín que talvez
se o fusionaba coas imaxinaría que
tiña  máis  preto,  a  película  tería
máis sentido para min. Decidín cru-
zar a idea inicial con Casanova, con
cuxo universo estaba moito máis fa-
miliarizado. E decateime do intere-
sante que podería ser facer un fil-
me sobre a noite, e a transición da
lixeireza e  sensualidade  do  século
XVIII á escuridade, a violencia e a
sexualidade  do  Romanticismo  do
século XIX. 

Lera  Historia  da  miña  vida  de
Casanova? 
Moi a fondo. É por iso que a pelícu-
la se chama Historia da miña mor-
te, porque non só se trata do final
da súa vida, senón o fin dunha era,
e ademais o final  dunha forma de
pensar. É un filme crepuscular, aín-
da que non garda relación co mun-
do real; é unha fantasía. 

Parece paradoxal... 
O  é.  Quería  crear  unha  obra  fan-
tástica, pero como estaba bastante
familiarizado  co  tema  non  podía
deixar  de  engadir  elementos  máis
serios  tomados  da  literatura  (un
punto de referencia algo esquecido
no cine de arte e ensaio contempo-
ráneo),  xunto  a  outros  elementos
puramente artísticos. En troques de
concentrarme  na  coherencia,  sim-
plemente  fun  engadindo  capas  de
significado.  Ao final,  isto tornouse
tan excesivo que hai escenas (como
a do servo que come mazás mentres
fala cunha das criadas) onde as di-
ferentes capas se amontoaron tanto
que  mesmo  nunha  conversa  banal
hai catro cousas sucedendo á vez,
sen ningún tipo de xerarquía  apa-
rente  (que  é  o  que  fai  que  sexa
realmente fantástico). 

Os diálogos  son  moi  interesantes
desde o punto de vista histórico e
filosófico. Como o logrou? Estaban
escritos de antemán? 
Estou  moi  orgulloso  dos  diálogos
porque son algo relativamente novo
nas miñas películas, ou polo menos
en  tanta  abundancia  como  nesta.
Son orixinais e froito de entender a
esencia do personaxe de Casanova,
a  súa verdadeira  profundidade,  só
para  esquecelos  inmediatamente.
Así é como o fixen e como o fixo ta-
mén o  actor  que o interpreta  por
vontade  propia,  sen  preocuparse
pola súa actuación porque xa asimi-
lara a esencia do personaxe na súa
cabeza. A partir de aí a construción
do texto é un segredo que non vou
revelar aquí. 

Os personaxes femininos son outra
das novidades. 
Eu sabía que a clave estaba na au-
dición, que tiñan que engaiolarme.
Tiven sorte  e  as  mozas  que elixín
(todas  da  miña  cidade  natal)  son
moi inocentes, pero ao mesmo tem-
po un tanto misteriosas, son ambi-
valentes, puras e sofisticadas á vez,
enlazando ben co tema do filme: a
hipocrisía. Nunca se sabe que dese-
xan realmente os personaxes, onde

acaba a súa pasividade e o seu fata-
lismo e onde comeza a súa preme-
ditación. Eu  quería facer un filme
sobre a noite e acabei facendo isto:
unha fantasía sobre os nosos dese-
xos  que  son estilizados  pola  noite
pero quedan ao descuberto de día.

É un filme moi escuro. Usou algu-
nha luz aparte da natural?
Hai  unha  transición  do  Século  das
Luces ás tebras do Romanticismo, e
isto trasládase fisicamente á panta-
lla, que empeza sendo máis lumino-
sa e aos poucos vaise escurecendo
até o final  con eses planos e eses
mundos  goyescos  das  Pinturas  Ne-
gras onde apenas hai luz.
Neste  caso,  ás  veces  había  outras
iluminacións. Noutras películas non
a utilicei pero aquí, por razóns téc-
nicas, usaba un pouco de luz artifi-
cial nalgunhas escenas. Para min, o
ideal  é  despreocuparme  da  luz  e
que eu estea ao servizo dos actores
e  da  súa  inspiración,  e  non  á  in-
versa,  que  non  sexan  eles  os  que
teñan que agardar, xa sexa á pre-
paración da luz ou a outras histo-
rias. A técnica ao servizo da inspi-
ración, non á inversa.

Entón, gústalle que haxa certa im-
provisación?
Non me gusta a palabra improvisa-
ción. Eu non improviso. Como dixo
Picasso, “eu non busco, encontro”.
Eu sei perfectamente o que fago. A
improvisación  é  para  a  xente  que
non  sabe  o  que  fai.  Todo  está  ao
servizo  dun  concepto  moi  claro,
moi concreto, moi definido. Non hai
ningún tipo de improvisación.
Todas  as  escenas  ródanse  moito,
vou dando voltas, variantes de cada
tema, e van xurdindo cousas. Algu-
nhas  cousas  son  máis  indicacións
miñas, outras son invencións do ac-
tor e outras son simplemente reela-
boracións  ou  ondulacións  no  diá-
logo. Pero se que pasará e sei máis
ou menos o que vai pasar. É como
unha fatalidade máis que unha im-
provisación. É moi difícil,  vendo a
rodaxe onde está todo tan mestu-
rado, detallar como xurdiu algo. 

Mércores 15: ALABAMA MONROE · Dir. Felix Van Groeningen | Luns 20:  PARAÍSO: AMOR · Dir. Ulrich Seidl


