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NOVEL·LA FERRAN AISA

Un quadern perdut a Barcelona
osé Enrique Martínez Lapuente
(Monforte del Cid, Alacant, 1951)
treballa des de fa 30 anys en la indús-

tria editorial com a corrector d’estil, traduc-
tor i redactor. Des de molt jove resideix a
Barcelona. També ha participat en articles
d’opinió i crítica en revistes i diaris espa-
nyols. L’any 1983 va fundar i va dirigir la re-
vista Garimau. Carena li presenta la segona
novel·la, El cuaderno perdido, y posterior-
mente hallado, de Roberto Parodi. La trama
és un quadern de treball del pintor Roberto
Parodi, que desapareix una nit del temps de
la transició a Barcelona. El quadern perdut
amaga en el seu interior dibuixos, apunts i
esbossos del pintor, que ha arribat a Barce-
lona l’any 1981 atret pel mite de la ciutat lli-

J bertària. El novel·lista segueix
les peripècies d’aquest quadern,
propietat d’un pintor real, Ro-
berto Parodi (Mèxic, 1957), que
va residir dos anys a Barcelona i
va col·laborar a Garimau. Poste-
riorment va tornar a Mèxic i ara
és un artista cotitzat i present a
museus com el Metropolitan de
Nova York.

La recerca del quadern porta-
rà als protagonistes pels diversos
ambients de la ciutat, tant a la
Rambla com a la Ribera o el Gò-
tic, per l’Amagatotis, el Karma,
el Portalón i el Mundial. A la re-
cerca del quadern es troben im-

mersos en una manifestació gai
reprimida per la policia. La no-
vel·la es passeja per la Barcelona
de l’inici dels anys 80, on encara
era possible l’aventura artística
enmig de la història que s’anava
construint a cops d’esperança, i
que aviat va saltar pels aires. El
narrador acabarà per restablir la
pèrdua de l’objecte buscat a
canvi de pagar-ne un preu in-
sospitat. Al final ens deixa sols
en l’evocació d’una memòria,
Barcelona: “Una ciutat que mai
s’acaba ni es mor: Un misteri. A
la busca de l’autor que millor sà-
piga transmetre un secret.” ❋
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a Xina comença a deixar petjada a Ca-
talunya. No hi ha plaça o carrer de les
ciutats en què no hi hagi un establi-

ment d’aquell país, ni cap dia en què no usem
algun estri fabricat allà; només unes rela-
cions comercials, i gairebé cap de cultural i
social. El diner ens facilita contactes amb xi-
nesos, però la llunyania humana és semblant
als temps de la ruta de la seda. Cal agrair que
es publiquin novel·les com Lluny de Pequín,
que a més d’una història emotiva, fa una ra-
diografia de la complexitat familiar, social,
cultural i econòmica d’un país que té possi-
bilitats de ser la superpotència del futur.

En primera persona, l’Alícia detesta les
faccions orientals del seu rostre, fruit d’un
amor juvenil de la seva mare en una llarga es-
tada que va fer a la Xina. El pare les va aban-
donar poc després de néixer l’Alícia, segons
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Realitats
L’experiència de
l’autora li ha servit
per crear una
narració que fuig
dels tòpics i que
ens aproxima a la
Xina contemporània
i les seves realitats.

L’aparent llunyania xinesa
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la versió materna que li havia arribat, i ella
també va desaparèixer del seu entorn, situa-
da a Londres amb un nou amor. L’Alícia va
viure una infància i adolescència a Barcelona
amb la seva àvia, a qui adorava.

Ja adulta, l’Alícia disposa de tan bona pre-
paració intel·lectual com inestabilitat senti-
mental. La vida canvia quan rep una oferta
d’una multinacional per traslladar-se a Pe-
quín, proposta que no pot refusar. El ressen-
timent fa que l’Alícia es comporti a Pequín
com qualsevol xinès a Catalunya. Només es
relaciona amb occidentals, no entén un bor-
rall de mandarí i manté amistats i amors in-
termitents amb residents que viuen tempo-
ralment a la Xina. Unes fotos antigues li per-
meten obrir pistes que la porten a investigar
detalls de l’estada de la seva mare a la Xina
amb resultats agradablement positius.

El llibre no sorprèn tant pel teixit narratiu,
que manté l’interès fins al final, sinó per la
minuciositat detallista de tots els aspectes de
la vida xinesa. Els quatre anys d’estada a la Xi-
na de l’autora li han permès aprofundir no
sols en la personalitat, el clima, el paisatge i la
manera de relacionar-se de la societat, sinó
que ha sabut penetrar en la seva ànima: la
manera d’entendre els seus sentiments,
l’amistat, l’amor i desamor, la saviesa pecu-
liar, estan ben gravades en tota la narració.

El nus de la història està lluny de Pequín,
però tot el relat ens apropa més a una Xina
que tenim tan llunyana. A prendrem a mirar-
la amb uns altres ulls, i potser també ens aju-
darà a apropar-nos amb els conciutadans
d’aquell país, amb qui ara cada dia ens comu-
niquem només amb còmplices somriures
comercials. ❋
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