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a contraportada d’aquest llibre d’en Christian
Garcin (Marsella, 1959) ens parla del seu prota-
gonista, Zhu Wenguang, en aquests termes: “És

un Colombo a la cantonesa, un Zorro del postcomu-
nisme, un Bruce Lee de la globalització postmoderna
que enyora les seves arrels i oscil·la entre el món ma-
terialista del made in China i la sàvia introspecció de
les filosofies orientals.” Novel·la d’aventures amb hòs-
ties de kungfu? M’animo? Globalització, Zorro, post-
comunisme? I el tema? El prota, monjo guerrer, té
com a feina rebre encàrrecs de familiars de dones
malcasades. Ha d’alliberar noies segrestades o venu-
des per la família a uns marits que les maltracten. A
més d’això, el paio està esquarterat i malalt d’una
malenconia silenciosa per tres amors perduts.

La novel·la té coses que es poden valorar molt po-
sitivament. Per mi, la que és una de les millors
d’aquestes coses és que l’autor no parla de la Xina
després d’unes vacances d’agost. Ni per què acostu-
ma a menjar els dimecres rotllets de primavera al res-
taurant de la cantonada. Tampoc per què és un fanà-
tic de les pel·lis Lee contra Norris de dissabte a la tar-
da. L’exotisme d’en Garcin no és tal. El paio va ser in-
tèrpret, guia turístic, co-
mercial d’una empresa
naval d’exportacions i pro-
fessor. Totes les ocupa-
cions tenien com a destí
complir el seu somni d’in-
fantesa: arribar físicament
a la Xina. Fet, aquest, que
va aconseguir el 1991. Dos
anys més tard va comen-
çar a publicar en gèneres
diversos: novel·la, relat,
poesia, contes infantils,
traduccions... Ha publicat
part de les seves novel·les
a la prestigiosa editorial
Gallimard –a la sèrie de
negra–, tot i que les dues
últimes han sortit a l’edito-
rial Verdier. Desapareixen
dones és, de fet, l’última
publicada i la porta per en-
trar al mercat en català.

L’escenografia, l’am-
bient, la manera d’actuar,
parlar i moure’s dels personatges, les aromes que es
desprenen de la narració, suggereixen allò inevitable
quan l’autor va més enllà d’un paisatge formal. Estima
un món diferent del nostre. El respecta i el retrata. Ai-
xò és agradable per al lector després d’estar tan can-
sat de llocs comuns i escenaris similars. Les escenes
d’acció estan ben explicades i resoltes. L’argument
transita pel que ja ens és conegut, però tampoc mo-
lesta. És, amb tot, una novel·la d’aventures, pura eva-
sió, que mira de formar –i aconseguir– un producte
digne i amè. A vegades l’estil és confús i s’agrairia
més sorpreses i menys dé-
jà vu, però és, tot i això,
una bona inversió per a
aquells que busquin
una estona de Xina en
colors dels anys setan-
ta, cops d’arts marcials i
un heroi dels de
sempre. ❋
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explica és totalment desconeguda, a
les antípodes de la que patim i gau-
dim els ciutadans que hi vivim. Ja
sabem que Barcelona ha deixat de
ser la ciutat dels prodigis de fa un
segle i la innovadora de fa només
una trentena d’anys. Però la imatge
d’una societat dominada per l’imperi
de les màfies, dels xantatges de tota
mena, dels polítics corruptes, de les
vedets de best-seller, dels periodis-
tes salvadors i de les persecucions
de pel·lícula, no és la més versem-
blant per emocionar el lector.

És cert que la ficció pot superar
sempre la realitat, però quan no es
troben ni els punts de referència bà-
sics per interpretar-la, tota la realitat
imaginada per la ficció té el perill de
fondre’s com un glaçó de gel a ple
estiu. I tot per una qüestió de simple
coherència narrativa. ❋
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