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La periodista Xinran va néixer a Pequín el 1958
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D
es del 1989 fins al
1997, la periodista
radiofònica xinesa
Xinran va utilitzar
el seu programa

nocturn diari per parlar i dis-
cutir sobre el progrés de la
condició femenina a la Xina
d’ençà de la presa del poder
pels comunistes el 1949. El
1989, les autoritats xineses
van obrir-se cautelosament a
l’exterior. Xinran va aprofi-
tar-ho per presentar un nou
programa de ràdio a Nanjing
que es deia Paraules en la brisa
nocturna. A partir d’aquí, les
bones dones de la Xina (tal com
diu el títol original del llibre)
que li escriuen i li comuni-
quen les seves experiències,
acaben per conformar una
àmplia col·lecció d’entrevistes
i retrats fascinants –tot i que
sovint terribles– de les vides
de les dones a la Xina comu-
nista. A partir de la màxima
de Mao Zedong, “les dones
aguanten sobre l’espatlla la
meitat del cel”, que declarava
la guerra a la tradició mas-
clista xinesa des de l’ideari
igualitari comunista, l’habili-
tat i la murrieria amb què
Xinran va ser capaç de tractar
els més diversos temes de l’u-
nivers femení van enganyar
les autoritats. En un moment
donat li van permetre d’ac-
ceptar trucades en directe,
sense filtre, de les oients. Va
deixar que les dones s’expli-
quessin des de l’anonimat i
amb plena garantia. Va ser un
esclat i un escàndol. Quan les
autoritats se’n van adonar ja
era massa tard. I la Xinran va
haver de plegar i anar-se’n cap
a França. Darrere quedaven
tots els testimonis, des de la
generació més jove, urbana,
cínica, crescuda en temps de
la descomposició del règim,
fins a les dones més grans a
qui va agafar en plena joven-
tut la política de la Revolució
Cultural.

HISTÒRIES ESGARRIFOSES
Moltes de les històries recolli-
des per Xinran es va conside-
rar millor de no reproduir-les
per la ràdio. La raó és clara: un
recull d’històries esgarrifoses
constituïda per tot d’ultratges
tolerats i soferts en nom de la
comunitat i de la tradició. Se-
grestos, casaments forçats, in-
cests, abusos de menors, as-
sassinats de nenes acabades de
néixer com qui mata gats, tot
comès sota la cobertura legal
o la tolerància de la Revolució.

El llibre és una mena de
muntanya russa que et porta
des del punt de vista desenga-
nyat de l’estudiant jove, capaç
d’expressar-se en termes com
ara: “Penso que més de la
meitat de les dones xineses
estan formades per dones so-
breexplotades i homes que
sospiren per les seves ambici-
ons incompletes mentre cul-
pen les seves dones i s’enrabi-
en. Encara pitjor, molts ho-

mes xinesos pensen que dir
unes quantes paraules afectu-
oses a les seves esposes signi-
fica rebaixar-se”, fins a les do-
nes animalitzades, fora del
temps de la zona anomenada
Turó Cridaner. Aquest és, sens
dubte, un dels capítols més

impactants. Un lloc àrid, sen-
se aigua, completament aïllat
del món modern.

Les dones es valoren per la
seva utilitat i són moneda
normal de comerç. Els homes
canvien dues o tres filles per
una dona d’un altre poble.

Diversos germans compartei-
xen la mateixa dona, com-
prada per tal de continuar la
nissaga familiar. Quan tenen
una criatura, anomenen els
homes de la casa com a pare
gran, pare dos, pare tres, pare
quatre i així successivament
segons l’ordre d’edat. Són tan
pobres que quan tenen una
peça de roba, primer la posen
al nen. Les nenes compartei-
xen la roba i, per tant, sempre
n’hi ha de tancades a casa,
despullades, esperant el seu
torn per poder anar vestides.
I després, el fet de caminar
amb les cames obertes a causa
de les ferides provocades per
l’ús continuat d’unes fulles
dures i aspres com a compre-
ses i, sobretot, per la presèn-
cia massiva d’úters caiguts i
sortits a causa dels embaras-
sos continus durant tota la
vida fèrtil.

Ser dona a la Xina és un lli-
bre document, important,
que registra amb respecte,
simpatia i intel·ligència un
món ple de vides destrossa-
des. Incloent-hi la de la ma-
teixa autora, crescuda en l’o-
bediència a l’ètica de Confuci,
la qual inclou les dones dins
del grup de les criatures in-
significants del món. Els de-
mana de complir les tres sub-
missions, als pares, als marits i
als fills; i de posseir les quatre

virtuts, fidelitat, modèstia, bo-
na educació i diligència.
L’autora de petita s’ho va
creure. Va passar-se tota la
infantesa sola, dedicada a
cuidar l’àvia mentre els seus
pares eren lluny, a l’exèrcit.
La seva mare, una brillant
enginyera tècnica, revolucio-
nària dels primers temps,
anava tan poc per casa que la
seva mateixa filla la tractava
de tieta. Té el seu mèrit,
doncs, haver fet aquest recull,
tal com dèiem, amb simpatia
i intel·ligència.

Zhang Xianliang (1936),
autor d’una notable novel·la
xinesa contemporània, La mi-
tad del hombre es la mujer, diu
en el pròleg: “Actualment puc
vanagloriar-me d’una cosa, i
no és de poder escriure des-
prés de 21 anys de treballs
forçats, sinó de poder escriu-
re amb humor”. Per molts
anys. Igual que la Xinran.

L’ORIGEN DEL LLIBRE
En el fons, la clau de les raons
profundes d’aquest llibre la
dona l’autora, al final. Calia
que el públic occidental co-
negués aquestes històries ter-
ribles viscudes en el silenci.
En l’epíleg relata el seu viatge
cap a Anglaterra, el 1997. I
explica que a l’avió, al seient
del costat, va estar conversant
amb un turista occidental.
Era la setena vegada que
l’home visitava la Xina. I tot i
amb això, l’autora va ado-
nar-se amb estupor que aque-
lla persona plena de bona vo-
luntat no sabia res del seu
país. I encara menys, de la te-
màtica que a ella més li inte-
ressava. Diu: “Havia pujat a
l’avió amb la idea que potser
trobaria una manera de des-
criure la vida de les dones xi-
neses a la gent occidental. De
sobte, en veure el coneixe-
ment tan limitat que aquell
home tenia, semblava que
aquella tasca agafava unes
dimensions enormes”. Vet
aquí el moll de la qüestió. No
és gens fàcil trencar els clixés.
I si no es trenquen es fa difícil
que un llibre com aquest si-
gui útil de la millor manera
que ho podria ser: arribant al
gran públic. Perquè només
d’aquesta manera pots arri-
bar a fer l’única connexió útil
i potent: la comprensió a tra-
vés de la solidaritat. Perquè
en el fons, el contingut de
tots els testimonis que apa-
reixen en aquest llibre és el
mateix, amb diferència de
grau, lògicament, a tot arreu.
Aquí, durant el franquisme,
passava igual, la dona era re-
primida doblement, com a
dona i com a ciutadana. Ma-
ria Mercè Marçal hi afegiria, a
més, com a filla de nació
oprimida.

Ser dona a la Xina és un
acostament més, lúcid, seriós
i respectuós, a la realitat d’a-
quest país immens, que anem
coneixent a poc a poc.

Més novel·les de la Xina
➤ Ja fa deu anys que la curiositat i l’interès
per la Xina són molt grans a Occident. Només
cal veure l’èxit de la cinematografia xinesa. O
la presència de la literatura de ficció, cada cop
més oberta a l’exterior. També hi ha els testi-
monis dels xinesos de segona generació, ja
nascuts i crescuts a l’exili. N’hi ha de molt
respectats i coneguts com ara Linda Ching i
els seus best sellers De part de la princesa morta i
L’imperi celeste. O la mateixa Amy Tan, amb El
club de la bona sort, La dona del déu de la cuina i,
el més recent, La filla del curandero.

Les novetats de la ficció xinesa feta per xi-
nesos es poden trobar amb relativament poc
retard en castellà. La majoria d’escriptors són
exiliats, normalment als Estats Units, França
o el Regne Unit. Això facilita que les seves
creacions arribin de seguida al mercat occi-
dental. Ens agradaria de recomenar uns
quants autors: De Ding Ling (1904-1986) El di-
ari de Shafei (Edicions de l’Eixample, 1990),
exemple de la literatura compromesa de
principis del segle XX, amb una actitud crítica
respecte a la situació de la dona i els mals del
règim comunista. De Gao Xingjian (1940),
premi Nobel de literatura del 2000, tenim
l’excel·lent versió catalana signada per Pau
Joan Hernández i Liao Yanping de La muntanya
de l’ànima (Columna, 2001), una novel·la fasci-
nant, novel·la de novel·les, un retrat profund
de la Xina a través de la seva història. Cinc
anys treballant la terra, entre 1970 i 1975, va
estar-se Gao Xingjian per tal de combatre les
seves tendències petitburgeses. Devia tenir
prou temps per rumiar, perquè va ser sortir i
començar a publicar envoltat per la polèmica.
Va instal·lar-se a França el 1987 i ja va que-
dar-s’hi després dels fets de la plaça de Tia-

nanmen. També va instal·lar-se a França Dai
Sijie (1954), autor d’un dels èxits de la litera-
tura oriental més sonats dels últims temps:
Balzac i la petita modista xinesa (Edicions 62,
2001). És una història que transcorre a la Xina
del 1971, en vida de Mao, el Gran Timoner.
Dos adolescents de 16 i 17 anys considerats
perillosos pel règim són enviats a les munta-
nyes per ser reeducats. Coneixen algú que
posseeix un bagul ple de llibres clàssics an-
glesos i francesos, llibres prohibits, que els
ajudaran a evadir-se de la seva situació.

També va ser enviat a reeducar-se Zhang
Xianliang (1936) autor d’una gran novel·la, La
mitad del hombre es la mujer (1985) (Siruela,
1992). És una denúncia moral i política en
clau autobiogràfica escrita després de més de
20 anys tancat en un camp de reeducació, del
qual va sortir el 1979. Hi havia entrat amb 21
anys per culpa d’uns versos considerats con-
trarevolucionaris i en va sortir als 42. I encara
va ser capaç de fer una narració plena de
murrieria i d’humor.

Una altra deliciosa narració de la història
recent de la Xina la trobem a El gourmet (1982)
(Seix Barral, 1994) de Lu Wenfu (1928). Qua-
ranta anys de la Xina a través d’una sàtira
social en què un reaccionari sibarita acaba per
convèncer un jove revolucionari que la cul-
tura gastronòmica és imprescindible per a
l’educació del poble.

Finalment, els recomanem Ha Jin (1956),
que acaba de publicar En el estanque (Tusquets,
2002). Té la particularitat que el seu autor és
un exmilitar de l’exèrcit popular. Explica en
clau de narrativa picaresca la història de Shao
Bin, pintor i cal·lígraf, que es decideix a de-
nunciar la corrupció dels dirigents locals.


