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A
my Tan (Dakland,
Califòrnia, 1952) és
filla d’emigrants xi-
nesos que van des-
embarcar a la costa

oest dels EUA el 1949. El seu
pare va morir quan ella tenia
catorze anys, i mare i filla es
van traslladar a Holanda i,
després de passar per Alema-
nya, Amy Tan va recalar a Su-
ïssa, on es va llicenciar en filo-
logia anglesa. Des de sempre
les relacions d’Amy Tan amb la
seva mare van ser molt pro-
blemàtiques. Fins a l’adoles-
cència no va saber que els seus
pares havien deixat dues filles
a Xangai i que la mare, en ar-
ribar als EUA, s’havia canviat
de nom i havia modificat la
seva data de naixença. De la
confrontació entre el món re-
presentat per la mare i el seu
propi, totalment occidentalit-
zat, en sorgiria l’univers narra-
tiu d’Amy Tan que l’ha feta fa-
mosa arreu del món d’ençà de
la publicació d’El club de la bona
estrella (1989). Posteriorment, ha
publicat La dona del déu de la
cuina (1991) i Els cent sentits secrets

(1996). La filla del curandero és la
seva quarta novel·la.

La darrera novel·la d’Amy
Tan és, probablement, la més
autobiogràfica, tot i que l’auto-
ra afirma que les escenes que
descriu són fictícies, ja que el
gran avantatge de conèixer el
passat és que el pots canviar si
et convé. Una de les protago-
nistes de La filla del curandero és
Ruth, una sinoamericana de
quaranta anys, escriptora a sou
de personatges diversos, que
viu a San Francisco amb Art, un
home tranquil i comprensiu,
divorciat i pare de dues adoles-
cents. La mare de Ruth, Luling,
pateix Alzheimer i la filla deci-
deix viure uns mesos amb ella
abans d’internar-la en una resi-
dència. Ruth descobreix en el
fons d’un calaix uns textos de la
mare, escrits en xinès, on la
dona deixa constància de la se-
va agitada vida sota els epígrafs:
Les coses que sé que són veritat i Les
coses que no he d’oblidar. A través
d’aquests escrits, Ruth no sola-
ment coneix el passat de la
mare sinó que retroba la figura
de la seva àvia, la tràgica esti-
mada Tia, la dona bonica de la
foto que guarda la mare, a la
quals una desgràcia va desfigu-
rar la cara i que un dia es va
suïcidar.

MARE, FILLA I ÀVIA
L’obra d’Amy Tan descriu les
difícils relacions entre mare i

filla, amb la presència
constant del fantas-
ma de l’àvia i la su-
posada maledicció
que recau sobre la fa-
mília. Un fantasma,
la filla del curandero,
el nom de la qual
ningú no recorda fins
al final del llibre, com
si la recuperació del
nom de la primera
dona de la nissaga
tornés a situar totes
les coses en ordre.
L’obra d’Amy Tan,
com totes les anteri-
ors, desenterra les ar-
rels de la memòria, ja
que el passat, segons
l’autora, forma part
de la realitat present.
“Els records són el
nostre veritable ADN.
Hem de coneixe’ls
perquè són la clau de
tots els nostres miste-
ris”, diu.

De totes les novel-
les d’Amy Tan és a La
filla del curandero on la
confrontació entre
Orient i Occident és més aguda.
La tensió entre aquests dos
mons adquireix un considera-
ble dramatisme encara que
l’autora resolgui el conflicte
amb sensibilitat i la novel·la es-
devingui una reflexió sobre l’a-
mor i l’esperança, sobre el destí
i el determini de viure, la re-

cerca permanent de la felicitat
efímera. La novel·la conté, tam-
bé, dos elements simbòlics: els
ossos i la tinta. Els ossos, que
cura el curandero i la pols dels
quals utilitza com a remei, són
presents en la vida de la família
i al poble, Cor Immortal, on
foren descoberts els rastres de

l’Home de Pequín, i que van
desaparèixer misteriosament
després de la Segona Guerra
Mundial. La tinta constitueix el
segon nexe del clan familiar; en

són fabricants, i Lu-
ling és una experta
cal·lígrafa que confia
als ideogrames el tes-
timoni del passat que
ha de perdurar. La
tinta esdevé la sang
d’antany que es pro-
jecta cap al futur, ca-
paç d’anar d’un perí-
ode històric a un al-
tre. El tercer aspecte
singular de la novel·la
és el que aprofundeix
en l’univers de les
dones, en aquest cas
de generacions dife-
rents, però separades
per una concepció del
món totalment dife-
rent. Els homes hi ju-
guen un paper se-
cundari, brutals a la
Xina i càndids als
EUA, simples testi-
monis del destí d’u-
nes dones que lluiten
per a mantenir la in-
tegritat personal a
despit del malfat o
del simple dolor de
viure.

Els lectors d’Amy
Tan no es decebran
per aquesta nova no-
vel·la, que completa i

perfecciona un cicle d’obres
que constitueixen el descobri-
ment d’un món llunyà i entra-
nyable alhora, el de la Xina
quotidiana de la primera mei-
tat del segle XX.

La traducció de Joan Puntí
llisca com el traç d’un pinzell
xinès amarat de la millor tinta.

Mirant enrere sense ira

A S S A I G

J O A N T R I A D Ú

Joan Blanquer, Castellar en el
meu record. Ajuntament de

Castellar del Vallès. 2000.

H
aig de dir, ben de
debò, que estic con-
vençut que Josep
Carner, sobretot el
Carner dels anys de

la dictadura, així com féu amb
el seu recull d’articles Les plane-
tes del verdum, de bon grat hau-
ria prologat aquest llibre. Per-
què a Castellar en el meu record el
poeta hauria trobat una versió
en bona prosa, feta de veracitat,
tendresa i humor, d’allò que ell
volia que caracteritzés la nostra
cultura com a reflex de la nos-
tra vida col·lectiva.

Aquesta constatació, que faig
amb tota sinceritat després
d’acabar, admirat, la lectura del
llibre, comporta la seva inevi-
table reflexió d’història literà-
ria, i amb més precisió, sobre la
relació amb el lector, que escau
a l’estil narratiu d’una crònica
literària. Doncs bé, és reconfor-
tant de veure que entre allò que

Carner propugnava l’any 1925
(posem per cas, al famós pròleg
a L’any que ve, una provocació, al
capdavall, del grup de Sabadell)
i el resultat que l’autor d’aquest
llibre, Joan Blanquer, ha obtin-
gut amb el tractament en for-
ma de lliurament periòdic d’u-
nes memòries d’infància i de
joventut, no hi ha hagut tren-
cament de cap mena. Ni des-
autorització efectiva de les dis-
posicions emanades del mes-
tratge carnerià madur (les pro-
ses literàries, les versions de
novel·la anglesa, la poesia nar-
rativa de Nabí). Tot un estil de
civilització i de vida tipificada
en un model de llengua en l’a-
cabat perfecte, aplicat al taller
literari de la peça fabriana.

LA LLENGUA DE RIBA
Vull dir que és bo de compro-
var, de sobte, com he fet jo amb
aquest llibre, com funciona la
llengua que Carles Riba volia
dotada d’un gust “indefinida-
ment apte, adaptable i disponi-
ble” per tal que hom tingui idea
del que és estil, tant en l’ordre
individual com en el col·lectiu i
“dins un àmbit i un temps
concrets”. Aquí som i això te-

nim. Però de vegades ens ho
farien dubtar les bajanades que
sentim, la incompetència irres-
ponsable i l’alegre manca d’au-
toexigència, de rigor elemental.

Me n’he anat una mica lluny,
però torno als orígens. Joan
Blanquer rememora en aquest
llibre un món perdut, certa-
ment, i és ben conscient del
problema d’identitat que el fet
comporta. I no ho deixa pas de
petja. Parlant d’una botiga (al
capítol De botigues) que és una
de les més antigues del poble,
escriu (pàg. 141) que té el mèrit
“d’haver sabut mantenir dig-
nament, malgrat el pas del
temps que transforma, si és que
no destrueix, tantes coses, els
signes de la seva identitat”.
Com fa l’autor, amb el suport
de la seva magnífica memòria.
La memòria de qui ha estimat
molt, que ha observat i ha re-
cordat, perquè estimava per-
sones, llocs i fetes, és clar, amb
un do fora del corrent per a la
recordança precisa, la qual és,
al capdavall, la que impressio-
na, amb el seu comentari hu-
mà, directe, que val més que
mil imatges. Tot és identitat,
amb una guerra i una llarga

postguerra sense pau, entre-
mig, del tot inesperades per
una joventut feliç i esperança-
da, a la qual pertanyia de ple
l’autor i amb la qual s’identifi-
ca, però “com un príncep entre
molts”, és a dir, sense pèrdua
de l’objectivitat ni del sentit de
l’humor, tot evitant de contra-
posar els temps passats als ac-
tuals com faria un vell d’espe-
rit.

ARTICLES DE ‘FORJA’
Tanmateix, no és cap secret
que Joan Blanquer, nascut
l’any 1912, s’encamina cap a
complir noranta anys. Els arti-
cles, en nombre de seixanta,
reunits a Castellar en el meu re-
cord, van aparèixer fa 13 anys,
el primer, i fa 5 anys el darrer,
tots al setmanari Forja de Cas-
tellar del Vallès, el seu poble
natal, i foren escrits, doncs, en
un període de la vida de l’autor
comprès entre els 75 anys i els
82. Quina primicera frescor,
però, desprenen! Quina ener-
gia continguda en el record! La
llengua s’encarrega de la con-
tenció, conduïda amb segure-
tat, fent compliment de bon-
homies al lector, perquè
aprengui d’escoltar sense ado-
nar-se’n i perquè la unitat
d’estil, que és total i absoluta,

no el privi de veure amb qui-
nes lleus girades se li diferen-
cien, ajustats, els tractaments
dels temes. I és bo d’observar,
com he dit al començament,
que el model de llengua, “dins
un àmbit i un tema concrets”,
evolucionat amb l’impuls del
toc de creació personal, d’afi-
nament, que a tot bon escrip-
tor li ve a la mà, és el mateix
model de la llengua literària
comuna per a la qual Pompeu
Fabra comptava amb la tasca
dels escriptors, amb Carner al
davant.

És clar que Joan Blanquer va
exercir de professor de català
durant el franquisme (després,
anys i panys) i ha estat capda-
vanter d’activitats culturals a
Sabadell, de signe inequívoc,
que van des d’Òmnium Cultu-
ral a la Comissió Municipal de
Normalització Lingüística,
passant pels Amics del Cinema
i per la Fundació Bosch i Car-
dellach; per alguna cosa,
doncs, la Fundació Jaume I li
atorgà el premi d’Actuació Cí-
vica Catalana... Així, Castellar en
el meu record i altres treballs
inèdits de Joan Blanquer, un
monument en persona de la
modèstia (tanta, que ben segur
que ell no voldria ni que fos
una virtut), és obra de tota una
vida, i aquest llibre una cròni-
ca de valor inestimable i la
presentació d’una persona que
sap mirar enrere amb amor i
sense ira a la recerca d’un món
miraculosament retrobat.


