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Isabel Mónsó

En morir Suywan Wu, la fundadora del
Club de la Bona Estrella, el vidu no va
saber estar-se de demanar a la seva filia

Jing-mei que la reemplacés en la seva partida
setmanal de mah jong. Fins aleshores i durant
quasi quaranta anys, quatre dones xineses emi-
grades als Estats Units.s'havien reunit regular-
ment per jugar a aquest popular joc de taula
oriental, encara que, per ser sincers, la partida
era el menys important. Els agradava trobar-se
per explicar xafarderies, recordar velles histó-
ries i menjar un ápat xines exquisidament pre-
parat. Havien deixat enrere una infantesa més
o menys acomodada i felic, i les penúries i el
dolor d'una guerra cruenta, havien fet verita-
bles esforcos per adaptar-se a la vida dels Estats
Units, per parlar aquell idioma endimoniat,
per tirar endavant les seves famílies i pujar uns
fills que es delien per les hamburgueses i la
coca-cola, que no paraven gaire atenci6 al que
elles els deien, que potser se n'avergonyien i
tot. Per aixó no volien renunciar a la seva par-
tida de mah jong.
Tanmateix, la mort sobtada de Suyuan Wu

havia deixat buit un dels costats del tauler, i les
regles del joc requerien una quarta jugadora
Jing-mei -que es fa dir June pels seus amies
de la Facultat- sembla que hauria de ser la
més indicada per ocupar el lloc de la seva
mare, encara que amb prou feines sap ajuntar
quatre paraules en mandarí. De fet, ara que se
n'adona no sap res de res de la Xina, i mai no
ha demostrat el més mínim interés per conei-
xer la historia de -la seva mareo Fins que ja ha
estat massa tardo Per aixó, An-mei, Lindo i
Ving-ying, les altres membres del Club de 'la
Bona Estrella, decideixen explicar-li quiva ser
la seva mare, qui s6n elles i quin és el seu pas-
sat, abans no es perdí en l'oblit elllegat de ge-
neracions i generacions de dones que, de mare
a filia, han volgut traspassar-los la seva expe-_
riéncia perqué en el futur no repetissin els ma-
teixos errors que elles van cometre i sápiguen
sobreviure al sofriinent i al silencio -
Certament, és magnífic el comencament

d'El Club de la Bone Estrella, un esquer per-
fecte. Un parany perqué el lector, com Iajove i
inexperta Jing-mei, es quedi bocabadat escol-
tant les histories d'un altre temps, d'un altre
país, d'unes dones que van ser brutalment de-
sarrelades del seu lloc i que han viscut redoses
en el seu m6n de records durant molts anys,
fins que han compres' que estava irremeiable-
ment abocat a la desaparici6. La novel.la
d' Arny Tan té tots els ingredients que li calen
per esdevenir un best selJer, que, de fet, va ser
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el que va passar aIS Estats Units, on es va situ-
ar cómodament durant més de quaranta set-
manes al capdamunt de les llistes dels llibres
més venuts 1 va ser guardonat amb diversos
premiso Primer de tot, té exotisme, que és una
cosa que, des dels temps de Marco Polo, tot-
hom sap que fa vendre llibres. Si traguéssim el
tauler de mahjong, les sopes de llavors de se-
sam negres i els quimonos de seda, i els substi-
tuíssim per una partida de domino ~ de set i
~ o de botifarra ... -, una esqueixada de,ba-

_i una bata de boatiné, la historia podría
ser la _mateixa, i el xoc generacional igualment
virulent, pero les vendes baixarien en un'tres i
no res, i els crítics s'hi referirien desdenyosa-
ment com a "novel.la rural". Pero lahistória
té encara altres trumfos: s'hi relaten les viven~
cies de dones que les conten a altres dones;' i,
d'aquesta manera, el lector, del genere que si-
gui, es metamorfosa en una silenciosa i privile--
giada convidada d'una reuni6 de confidencíes
iemenines, en que els homes no hi tenensinó
una funció molt secundaria com a mers com- - .
parses. Es evident, dones, que Arny Tans'a-
dreca princiI;lalment a les dones.ique, per ra6
de la seva avidesa com a lectores, s'han conveI'--
tit des de fa: temps ...,..perú a casa nostra espe-
cialment en aquests últims anyS- en el sector
de la poblaci6 que els editors amb una mica de
vista tracten més zelosament de complaure. Fi-
xem-nos, per exemple, en els altres títols de la
mateixa col.lecci6 en que ha aparegut El Club
de la Bona Estrella es tracta sempre de novel-
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les escrites per dones, que tracten de ~~yi,9ade
dones !qu~ principalment es diriHe.~ido-
nes. 1 es evident que no es tracta d ,f

sa casualitat. Pero encara hi ha: un al
ent per llegirla novel.la d'Arny Tán~ rati-
tora hiha encertat plenament eltor- .,,);;~ti
ser a la corda fluixa de .la crO~qi.!,~t.grans
sentiments, sap eludir' prudentmp1t]~ ~estri-
dencies d'una carrincIoneriagratUitaA,'bi"reIa-
ten. doloroses separacions,.' accia¡;nt!ijcW~i-
dors, dubtes, morts,: miseries, castigs}>'Ü}.COlTI'-
prensions, pors ... pero sempré amb Wia"gi-an
sobrietat, amb la contenci6 que caracteritza el
capteniment de les_dones orientals, i tarnbé
amb la seva delicadesapoetica. -' :--
He de reconéixer .que els més pessimisfes no

creiem ja que, a aquestes altures, es publiqués
la versi6 catalana d'El Club de la Bona Estre-
l1a, perqué fa aproximadament un any va>apa-
réixer a les llibreries la traducci6 de la segona
novel.la d' Any Tan, La dona deldéude la cui-
na, i, encara que les critiques li vansermolt
favorables, no semblava que hagués tingut un
éxit tan abassegador com per recomanar l'edi-
ci6 de la primera novel.la, que ja feia temps
que havia estarpublicada en castellá.Tanma-
teix, quan la I}iajoíia ja pensávem que d'Amy .
Tan no tomaríem 'a sentir parlar-ne fins que
escrivís una tercera novel.la, des dels despatxos
de Hollywood=-íqueara més que mai senÍbla
que regeixin els destíns de les programacions
editorials- a algú se li va acudir queseÍia una .
bona idea fer-ne una versi6 cinematogrnfica,' i
el conegut director Oliver Stone, després de fer
l'esforc de traslladar-se una mica més al' nord
respecte de l'escenari habitual de les seves pel-
lícules-« es va avenir a produir-la. ¿I~r que .
noaprofitar el rebombori de l'estrena d~ film
per'pu~car ara i~w la ~ovel.la en qUe es ~a
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In~edient8 d'un talent literari .'

Detotamanera, tant se val que es t:rOCtj.'d'ÚlJ,
evi(i~nt oportunísmeque s'aprofita de',hi:nostrcl
reverencial mitomania per Hollywood, la'qües-
tióés que per fi s'ha publicat, per tal que els
qui,' després de llegir La dona del déu ...; en
vamvoler m~, puguem, apagar. mom~~-
IIlI1flt:eln~gwt amb un entretemmentque en-
~obre mésla gana i n~ vull diramhaixó
que la lectura d'aquestapnmera novel.la des-
mereixi l'ínterés dels 'lectors, ans' al contrari,
pero-no es pot negar que El Club de la Bone
&b:él1a obre grans expectatives d'un talent lite-.
rarien procés de fonnaci6, La dona del éJéude
la qiina 'les confirma, i;ara, quan la recepta ja
li ha sortit bé dues vegades, confiem que ens en .

- canvñ agosaradament- els ingredientsi que ens
deixi tastar gustos nous enuna teroe~90~~.la,
que esperem des d'ara mateix .• ¡'''':P~i~:'I,;- -
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