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va publicar Quiet, que retrata set
anys de vida al costat del seu fill,
que va morir el 24 de juliol del 2009
i al qual Serra dedica Verbàlia 2.0.

A la coberta hi ha La torre de Ba-
bel, de Pieter Bruegel el Vell:

“Aquest mite bíblic em va semblar
molt adient, i força il·lustratiu.
D’una banda, perquè és una rique-
sa absoluta. I d’una altra, perquè és
un càstig diví. Per a mi, això és el
llenguatge, un sistema que permet

l’ambigüitat”. El lector també hau-
rà d’enfrontar-se amb un altre rep-
te: “El nou enigma iconogràfic és
molt difícil i diria que ningú podrà
solucionar-lo”. Es consolida una
obra magna: Verbàlia 2.0. ❋
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A partir d’aquesta noció central,
Jordi Cornudella va tocant tota una
sèrie de temes col·laterals. El sentit i
la funció enriquidora de la tradició li-
terària, i els extraordinaris mecanis-
mes de transmissió. La relectura i re-
actualització dels clàssics de la nos-
tra tradició. La relació inextricable en-
tre classicisme i modernitat. Particu-
larisme i universalitat en les diverses
tradicions literàries. La recepció de
les obres literàries al llarg de la vida i a
través dels segles. El profund sentit
de plaer davant de la lectura i les arts.
El gran valor de la lectura en profun-
ditat i, dit sigui de passada, els límits
de la interpretació que marca el sentit
comú. Lectura i memòria personal i
cultural. Lectura i traducció. Literatu-
ra, alteritat i relacions humanes.
Amants de la bona literatura, mo-
bilitzeu-vos! ❋
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na travessia èpica en el segle VI i la llegendària
Princesa de Jade xinesa són protagonistes
d’aquest relat de Coia Valls que es va endur el

premi Nèstor Luján de novel·la històrica. Una narració
documentada, amb protagonistes ben caricaturitzats
i aventures a dojo de tota mena la fan prou llegidora
pels amants del gènere. La cirereta de l’obra seria una
ambientació fidel de l’època, ben amanida amb un
llenguatge ric i una bona dosi de sentiment.

La trama parteix de la petició de l’emperadriu Teo-
dora, que abans de morir, implora al seu marit, l’em-
perador Justinià, què organitzi des de Constantinoble
una expedició a Pequin per aconseguir el secret de la
fabricació de la seda xinesa, que embadalia les corts
de tot el món occidental. Serà la mítica Ruta de la Se-
da, que ha estat el punt de contacte més universal en-
tre Occident i Orient, l’escenari d’un relat, que té com
a protagonistes principals homes com el mateix em-
perador, un general bizantí, dos monjos nestorians i el
teixidor de Corint, Xenos, i el seu fill adolescent.

El llarg viatge està ple
d’actes heroics i sacrificis
constants dels expedicio-
naris, amb tot de batalles,
caminades assedegades
pel desert, intents de sedi-
ció de l’estament militar i
reflexions teològiques
constants entre els dos re-
ligiosos, escamats per les
decisions conciliars
d’apartar l’ideari nestorià
del camí cap al déu cristià.
Hi haurà moltes sorpreses
i canvis de ritme, que no
impedeixen l’arribada de
l’expedició a la capital xi-
nesa, i es viuran un munt
d’aventures més per
aconseguir el secret de la
seda.

Un entramat d’accions,
diàlegs i cavil·lacions que
permeten reflexionar pro-
fundament sobre el sentit
de la vida, la mort i la transcendència. També del sen-
tit de la violència, física i psíquica, present en tot el re-
lat. I de l’amor intens i profund, que permet fer mira-
cles. No hi manquen els problemes sentimentals i se-
xuals tan complexos en expedicions masculines i de
llarga durada. El viatge en si, també és protagonista
de la novel·la. Conèixer mons nous i relacions dife-
rents, amb la incògnita del destí final, dóna un sentit
profund a la narració, especialment quan es tracta de
contraposar formes de vida i conceptes de l’existència
totalment diferents. Viatjar és, en el fons, un procés
de superació i realització vital.

La massiva presència masculina de tota l’expedició
militar té un contrapès femení, de delicada tendresa,
però de fortalesa profunda. La mateixa emperadriu
Teodora havia exercit de prostituta en la seva joven-
tut. Però és la nòmada Najaah, que ha patit tota mena
de vexacions i s’uneix a l’expedició per fugir de l’escla-
vatge, qui té una participació decisiva en moltes ac-
cions del relat. I queda la sorprenent Yu, de la dinastia
Liang, la mítica princesa de Jade, que només amb la
mirada és capaç de canviar el sentit de la seva vida i
de tota l’expedició.

Un relat amb força, un pas endavant de l’escriptora
tarragonina, que també ha deixat petjada en el teatre i
en la dramatització de textos poètics. ❋
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