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Nascuda a Oak-
land el 1952, Amy 
Tan és una ben co-
neguda escriptora 
nord-americana 
de bestsellers filla 
d’emigrants xine-

sos. La seua aposta literària s’ha cen-
trat a recuperar la memòria de les di-
verses generacions de dones xineses 
del turbulent segle XX. En aquest 
sentit, es va donar a conèixer amb una 
història d’aquest tipus, El club de la 
bona estrella (1989), que Wayne 
Wang va portar al cinema quatre anys 
després amb el mateix èxit que va co-
nèixer la novel·la en què es basava. 

 El club de la bona estrella estava 
ambientada entre dos països, la Xina 
i els Estats Units. El reflex autobio-
gràfic és prou evident, com també és 
lògic pensar que Tan tinguera interés 
a traduir literàriament les contalles 
que sense dubte li degué transmetre 
la seua mare, on la Xina es materialit-
zaria com el continent perdut, el mi-

Al paradís de les Belleses Núvol

te dels orígens personals i racials. Es-
tà tan segura que aquest és el seu món 
i ha comptat amb seguidors en tantes 
llengües i tants països diferents que 
Amy Tan ha decidit, a La vall de la Me-
ravella, tornar a repetir aquest esque-
ma. La seua nova novel·la ens trans-
porta al Xangai de principis del segle 
XX, on assistim a les vivències d’una 
nena de set anys, Violet, filla de la ma-
dam d’un bordell conegut alternati-
vament com a “Sender Ocult de Ja-
de” i “La casa de Lulu Mimi”. Amb 
noms així, és obvi que el que s’hi 
practica no poden ser les habituals i 
mecàniques habituds del sexe corsa-
ri. Les cortesanes, per començar, són 
anomenades Belleses Núvol i respo-
nen a àlies tan pintorescos com Nú-
vol Màgic, Núvol Flonjo o Núvol Ro-
sat. El porter de l’establiment és co-
negut com a Ou Esquerdat [sic]. En 
aquest ambient vaporós i fantàstic, 
els clients estan en consonància, i es 
comporten com els elegants cava-
llers occidentals o xinesos que són. 

de rebre la seva atenció i la seva se-
guretat. Volia saber sense cap dubte 
que era més important que ningú en 
la seva vida. Com més hi pensava, més 
m’adonava que la mare havia dedicat 
més atenció a les belleses que a mi […] 
Havia dedicat molta més atenció als 
seus clients que a cap altra cosa. Quin 
amor havien rebut ells que no m’ha-
via donat a mi?”  

 Emocions simples, estil simple, fi-
losofia simple. Òbviament, un text ai-
xí no se sosté per la profunditat psico-
lògica o la complexitat del seu llen-
guatge, sinó purament pel relat en si. 
És la història –el lacerant i deliciosa-
ment inestable “Què passarà ara?”– 
la que roba i pren les regnes de la nos-
tra voluntat i la condueix on vol. I, 
tanmateix, això resultarà irresistible 
per a certa mena de devoradors de lli-
bres, que no busquen en la literatura 
res gaire més enllà de l’evasió i l’en-
treteniment. Si sou aquest tipus de 
client, aquest és sense cap mena de 
dubte el vostre negoci.✒
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Luis Benvenuty era conegut fins 
ara per l’escriptura de reportat-

ges a la premsa barcelonina i pel lli-
bre Mudanzas (RBA, 2008), cròni-
ca de la vida de diversos immigrants. 
Amb Ojalá te suba todo debuta en la 
novel·la. Hi explica el dia a dia de 
Mario Venturini, escriptor fracassat 
i periodista en decadència que un 
bon dia es troba contra les cordes i se 
les ha d’enginyar per recuperar tot el 
que ha perdut. Si vol aconseguir-ho 
no podrà optar per l’honestedat...

Ojalá te  
suba todo 
LUIS BENVENUTY 
Ediciones Carena
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“Amb ànima de col·leccionista, 
els versos de Jordi Jové no fan 

altra cosa que aplegar els «fragments 
fortuïts de la realitat»: l’amor i la im-
minència dels cossos, els estigmes del 
dolor, l’educació sentimental i el sen-
timent del temps, les galeries de l’àni-
ma o els laberints de la ciutat...” 
Aquests són alguns dels temes que els 
lectors trobaran en l’obra reunida del 
poeta, 1983, Terra incògnita, Poemes 
dels Quaderns de Mahalta i els inèdits 
de Les hores oblidades.
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Laia Aguilar ha participat com a 
guionista en sèries com Ventdel-

plà, El cor de la ciutat, Infidels, Olor 
de colònia i Merlí. A més, és profes-
sora de l’escola d’escriptura de l’Ate-
neu Barcelonès i fins ara ha publicat 
dues novel·les, Les bruixes de Vila-
drau (2009) i Pare de família busca... 
En aquesta última narra la vida de la 
família Plans en plena crisi econò-
mica a través de diversos objectes de 
la casa: el llapis, la targeta de crèdit, 
unes ulleres i un condó.

Pare de família 
busca... 
LAIA AGUILAR 
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Però no tot serà tan fàcil en la vida de 
Violet. La vida l’expulsarà d’aquest 
contradictori paradís genital a altres 
bordells on serà ella mateixa instru-
ïda en l’art del plaer i els seus mil mè-
todes: “De panxa enlaire, de boca ter-
rosa, asseguda, dreta, els peus repen-
jats a l’estómac d’ell, cames enlaire, 
el cavall encabritat, els brots de bam-
bú gronxants, la tigressa que es troba 
amb el drac, ostres a la closca de la 
tortuga, totes les maneres que cinc 
mil anys de fer l’amor, excitació i 
avorriment han inventat”. 

Desconèixer l’amor 
El lector –o, més sovint, lectora– que 
recau en aquesta mena de llibres bus-
cant una lectura absorbent, un pai-
satge exòtic i unes gotes d’atreviment 
moral i sensual hi quedarà ben sado-
llat o sadollada. “Em vaig quedar mu-
da de confusió –ens confessarà la Vi-
olet en un moment donat–. No sabia 
què era l’amor. L’únic que sabia era 
que tenia una necessitat mortificant 
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