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ascut a L’Île d’Orléans (Quebec) el
1974, Jimmy Beaulieu pertany a
una generació d’historietistes ca-

nadencs posterior a la de Chester Brown,
Seth o Joe Matt. Llibreter, crític, editor, co-
missari d’exposicions, conferenciant i di-
rector de col·leccions de bande desinée
per a l’editorial Mécanique Générale, és
autor també de diverses novel·les gràfi-
ques que publica des de l’any 2000.

Partint –no d’una manera literal– de la
seva pròpia experiència autobiogràfica –la
qual cosa no és nova en la seva carrera– i
de la seva evolució a l’hora d’entendre les
relacions sentimentals i sexuals, Jimmy
Beaulieu planteja a Comedia sentimental
pornográfica una sèrie d’anècdotes lliga-
des a les vivències eròtiques i amoroses
de diversos personatges; el títol, en aquest
sentit, és significatiu del to lleuger amb
què es parla dels afers referents al cor i

N també a l’entrecuix.
Els personatges del còmic, així, són di-

ferents persones al voltant de la trentena:
un director de cinema en crisi existencial
que aspira a ser dibuixant de còmics i que
no paeix fàcilment l’amor lliure que preco-
nitza la seva companya, bisexual; una ex
d’aquesta, que lliga als bars lèsbics, i un
escriptor que compensa amb la literatura
pornogràfica el seu buit sentimental.

La narració relliga un seguit d’escenes
àgils, intimistes i lleugeres amb les quals
és fàcil sentir-se identificat, i que basculen
entre el to quotidià i costumista i les pinze-
llades oníriques. Però el que resulta més
atractiu de Comedia sentimental porno-
gráfica és el grafisme suau i atmosfèric,
plasmat en planes de traç pràcticament
esbossat que van variant de tècnica
–aquarel·la, llapis, retolador– segons l’es-
cena. ❋
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ot i que va ser Martin Luther King
qui va fer famosa la frase “he tingut
un somni”, tothom té somnis, en

sentit metafòric i en sentit dels viatges oní-
rics que el nostre subconscient ens regala.
Coia Valls (Reus, 1960) va tenir un somni
en què apareixia el seu avi, un comerciant
nat a qui no havia conegut. Aquesta imat-
ge venia precedida de la conversa amb un
parent que rega, adoba i esporga l’arbre
genealògic familiar i que li va comentar la
troballa d’una tesi doctoral de l’historiador
Víctor Hurtado, en què estudiava el llinat-
ge dels Mitjavila, una família de mercaders
de la Barcelona del segle XIV.

El mercader, publicada per Ediciones B,
ens mostra una Barcelona plena d’oportu-
nitats, que il·lusiona els nouvinguts com a
centre comercial de la Corona d’Aragó.
Jaume Miravall, un home hàbil i carismà-
tic, arriba a la ciutat procedent de Reus
per convertir-se en mercader i creuar els
mars en cerca de nous mercats, aventu-
res i coneixements. Per a l’autora, “El mer-
cader és una mirada atenta –per damunt
dels gèneres, el més important d’un es-
criptor és la seva mirada– a un moment
decisiu de la història de Barcelona quan hi
va haver una gran expansió de comerç per
la Mediterrània, que va contribuir a redre-
çar la crisi del 1333 i també la dependèn-
cia exterior”. Com ara: crisi i dependència
obligada de l’exterior.

Més enllà de la trama central i les que
se’n deriven, més enllà de l’ambientació
històrica, recreada de manera impecable,
Valls ha volgut mostrar “que hi ha un po-
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ble que no té una actitud de submissió,
que no s’abandona a la seva sort; és un
poble que busca solucions. Som hereus
d’una nissaga de gegants que amb esforç i
enginy van demostrar que un altre món és
possible i que no ens el regalarà ningú”.

Barcelona és el gran escenari d’El mer-
cader, però també visitem de la mà de Co-
ia Valls València, Tortosa, Reus, Sitges o
les exòtiques Cefalú i Alexandria. “El viatge
és marca de la casa a les meves obres,
com la presència de nens, perquè tenen

una mirada neta”, explica l’autora, que és
professora d’educació especial i logopeda.

El 2010 va guanyar el premi Nèstor Lu-
ján de novel·la històrica amb La princesa
de jade, la seva primera novel·la. “Diria que
he trigat 51 anys a escriure-les, perquè fer-
ho et demana una experiència vital prou
densa; la fase final d’El mercader ha durat
uns dos anys.” Treballa molt i d’una ma-
nera molt organitzada. “Un novel·lista ho
és les 24 hores del dia; exigeix feina diària i
molta dedicació, física i mental.”

Valls es documenta amb rigor i de ma-
nera exhaustiva, però “cal inserir molt bé
la documentació, que sigui creïble, que et
permeti sentir el batec d’allà on ets, d’allà
on vols dur el lector; necessites temps per
viure en l’espai que has creat”. Això, a
més, vol dir aprofitar un percentatge gai-
rebé ínfim del material acumulat, i això
que fins i tot crea “una carpeta de perso-
natges en què els pregunto què els fa por,
que els agrada, què somien...”.

Un cop té la inspiració, la idea sobre el
que vol explicar, treballa de manera molt
professional: “No escric amb brúixola, no
improviso; preparo els personatges, en
aquest cas Jaume Miravall, i després lle-
geixo assajos i tesis sobre l’època; alesho-
res munto una escaleta [distribució de les
escenes] per saber com avança la trama,
busco els punts d’inflexió tant de la histò-
ria com dels personatges.”

El seu marit, Xulio Ricardo Trigo, també
és escriptor. Viure amb un escriptor és
horrorós perquè et roba les idees, et vam-
piritza l’existència, les anècdotes. En el
seu cas hauria de ser pitjor, però Valls afir-
ma: “És una sort, no rivalitzem, al contrari,
formem un equip.” Un equip que coinci-
deix en visions de la literatura bàsiques
que no tothom respecta: “No es tracta de
dir, cal mostrar, aquest és l’art de la no-
vel·la; escriure «la nit era preciosa» no té
cap mèrit, el que s’ha d’aconseguir és des-
criure la nit perquè el lector pensi «era una
nit preciosa».” No adjectivem, doncs.
Quan llegiu El mercader, segur que us ins-
pirarà tota mena d’elogis. ❋

“Un novel·lista ho és les 24 hores”
Estil indirecte Lluís Llort

La reusenca Coia Valls presenta la novel·la històrica ‘El mercader. El despertar d’una nova Barcelona’
(Ediciones B), un gran retaule d’una ciutat i d’una època, el segle XIV, de les quals encara som hereus

Coia Valls (Reus, 1960) ens presenta la seva segona novel·la, ‘El mercader’ ARXIU




