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ADA CASTELLS

Escripto-
ra, premi
Nèstor Lu-
ján de no-
vel·la his-
tòrica
Ja fa temps que
Coia Valls parti-
cipa en la vida li-
terària del país
amb les seves
publicacions de
proses poèti-
ques, en el gè-
nere infantil i ju-
venil, tirant en-
davant el bloc El
quadern taronja
o com a actriu,
darrerament ro-
dant Ventre
blanc, de Jordi
Lara. Ara, però,
s’ha atrevit amb
la novel·la i ho fa
de la mà de Co-
lumna amb La
princesa de Ja-
de. Ens en parla
en aquest tros
de conversa.
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UNTROSDECONVERSAAMB

C.V. Sóc una persona curiosa i
em va atraure tot aquest món de la
Ruta de la Seda i de Marco Polo, so-
bretot arran de la lectura d’Alessan-
dro Baricco. Seda és una petita joia i
petita només ho dic per l’extensió.
Vaig voler parlar d’aquest primer
moment en què es feien expedi-
cions per buscar la seda sense en-
cara ni saber què era allò que esta-
ven buscant.

A.C. Ens situes a mitjans del
segle VI, quan l’emperadriu Teo-
dora organitza una expedició per
trobar el secret del teixit. Què t’ha
aportat poder parlar d’un temps i
uns territoris llunyans?

C.V. He tingut l’oportunitat d’ex-
plorar un espai desconegut, apren-
dre coses curioses. He pogut entrar
a Bizanci, un imperi que em se-
dueix, anar a Constantinoble, mun-
tar personatges amb visions molt
diferents els uns dels altres. He dis-
frutat investigant territoris, cultures
i religions molt diverses.

A.C. Ja es nota. A la novel·la hi
ha molts personatges que fan el
paper de principal. Agafes afecte
a un i ja te’n trobes un altre…

C.V. Cadascú té el seu moment
de glòria.

A.C. I t’agrada jugar amb les
seves relacions. No només les tí-
piques de parella, sinó la de pare i
fill, la de mestressa i subordinat…

C.V. Sí, m’agrada la idea d’en-
frontar límits i buscar relacions ines-
perades. A la vida és així. De vega-
des hem d’arrossegar l’altre; d’al-
tres cops, caminem junts, i també
pot ser que, en ocasions, ens toqui
anar al darrere.

A.C. Què t’ha ensenyat l’aven-
tura d’escriure una novel·la com
La princesa de Jade?

C.V. Jo havia escrit sobretot con-
tes i prosa poètica. Enfrontar-me a
una novel·la com aquesta suposa
fer una estructura important. Anar-
me’n al segle VI no m’ha estalviat
haver de fer l’exercici d’explorar din-
tre meu, encara que no ho sembli.
Les pulsions són les mateixes ara
que abans: l’odi, l’amor, l’enveja i la
por no han canviat gens.

A.C. Amb la novel·la has gua-
nyat el premi Nèstor Luján de No-
vel·la Històrica i un dels seus pro-
tagonistes és de la secta dels
nestorians; què és això, una pica-
da d’ullet al jurat?

C.V. No, no me n’havia adonat!
Aquesta secta existia i van acabar
malament. A Nestori el van matar
després de fer-lo bisbe.

A.C. Tu toques diferents instru-
ments de l’auca: novel·lista, ac-
triu, logopeda; com portes aques-
ta triple esquizofrènia tan habi-
tual en el gremi?

C.V. Amb la feina de logopeda és
com em guanyo les garrofes i t’he

de dir que m’agrada molt. Treballo
amb nens sords i amb altres tras-
torns en el llenguatge. Crec que la
meva feina d’actriu m’ha influït per-
què he participat molt en els rodat-
ges i la càmera té molt a veure amb
el punt de vista del narrador. De fet,
alguns capítols de La princesa de
Jade de els he pensat com si féssim
un travelling invertit o un fos en ne-
gre i altres tècniques. Jo crec que,
com més disciplines, més sinergies
i més sensibilitats treballis, més in-
teressant serà la manera d’expres-
sar-te.

A.C. I com ha anat el procés de
documentar-te, de la qual sem-
pre fan gala els autors de novel·la
històrica?

C.V. No anava amb pressa,
aquesta ha estat la clau. Tot el ves-
sant d’Occident m’ha estat més fà-
cil o també Istambul i el Bòsfor per-
què ho conec, però quan faig anar
els meus personatges cap a la Xina,
on no he estat mai, ha estat més
complicat. Veure pel·lícules m’ha
ajudat molt per a les ambientacions.
També em va ajudar anar al Museu
Guimet de les Arts Asiàtiques, a Pa-
rís, on hi ha moltes reproduccions
en terracota i estris de la vida quoti-
diana i poemes... A poc a poc, tot ai-
xò contribueix a crear-te un univers
que et convenç i et permet respirar.
Un cop paït, el reprodueixes quan
escrius.

A.C. És curiós que empris el
verb respirar, perquè ja se sap
que un excés d’informació pot ar-
ribar a ofegar l’autor i, de passa-
da, al pobre lector que no en té
cap culpa.

C.V. La gràcia és mostrar, més
que no pas dir. És allò de la teoria de
l’iceberg: la informació és la base,
però que es vegi massa, sens dubte,
molesta.

A.C. Ara has parlat com si ha-
guessis anat a un taller d’escrip-
tura.

C.V. Sí, vaig passar per l’Escola
de Lletres de Tarragona i això va
formar part del meu aprenentatge.
Escriure una novel·la és un procés
que ve de molt lluny i has de trobar
el que l’escriptora italiana, Marisa
Madieri, en diu el teu “temps qua-
llat”. És a dir, aquell moment en què
el resultat concentra la capacitat de
tristesa, de felicitat, d’incertesa, de
seguretat que has acumulat tota la
vida… Tot suma.

A.C. Amb La princesa de Jade
també es veu una evident volun-
tat de distreure.

C.V. És que no oblido que la pri-
mera funció de la novel·la és entre-
tenir; si no, faria assaig o buscaria
un altre gènere de reflexió profunda.
Busco la segona lectura, però qui
vulgui només quedar-se amb la pri-
mera, també hi trobarà aventura,
amor i personatges.

A.C. Sí, molt propers i molt llu-
nyans i molt variats.

Coia Valls


