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     Dai Sijie  a la Xarxa de Biblioteques: 
   
 

• Balzac i la petita modista xinesa 

• Una noche sin luna   

• El complex de Di   

 

 

 

 

 

 

 

a la Xina. 

La seva segona novel·la, El complex de 

Di (2003) va obtenir el prestigiós premi 

Fèmina. Altres obres seves son Una nit 

que no havia sortit la lluna (2007) i 

L’acrobàcia aèria de Confuci (2009). 

Recentment, l’editorial La esfera de los 

libros ha publicat Tres vidas chinas 

(2012). 

Ha dirigit tres pel·lícules més: El 

menjador de lluna (1994), Tang, l’onzè 

(1998) i Les filles del botànic (2006) 

El 2002 Balzac i la petita modista xinesa 

va ser nominada als Globus d’Or com a 

millor pel·licula de parla no anglesa. 

 

 

DAI SIJIE 
 

Balzac i la petita modista 

xinesa 

 



 

 
 

DAI SIJIE.  Balzac i la petita modista xinesa 

La història de Balzac i la petita modista 

xinesa està ambientada a la Xina durant 

l’època de la Revolució Cultural de Mao 

Zedong. 

Dos amics de 17 i 18 anys, el narrador de la 

història i en Luo, son enviats a una muntanya 

a la província de Sichuan per ser “reeducats”, 

doncs se’ls considera intel·lectuals 

revolucionaris. Però el seu únic pecat és el de 

pertànyer a famílies burgeses i benestants, 

dedicades a la medicina, i per tant, sospitoses 

de ser “enemigues del règim”. 

Els encarregats de la “reeducació” són una 

colla de camperols, antics conreadors d’opi i 

ara homes del partit, endarrerits i perduts en 

les seves solitàries altures. 

 En aquest ambient opressiu, desesperançat 

els dos joves coneixeran les passions de 

l’amor i la literatura, enmig d’aventures i 

anècdotes tragicòmiques.  

 

Possiblement el més important del llibre, el 

que en perdurarà després de la seva lectura, 

sigui la reflexió sobre el poder de la 

literatura, sobretot en circumstàncies en què 

es constitueix en l’única eina d’alliberació. 

Deia Savater, a Criatures de l’aire , que la 

lectura ens ajuda a identificar-nos, a ser en 

definitiva el que som perquè volem ser-ho.  
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Balzac i la petita modista xinesa 

 En l’aventura dels joves “reeducats”, una 

maleta de llibres els suposarà el vehicle a la 

llibertat que no han deixat d’anhelar.  

 

El llibre ha estat traduït a més de vint-i-cinc 

llengües, fins i tot al xinès, malgrat la 

posició delicada de la Xina davant d’aquest 

període de la seva història. La novel·la, tot 

i així, va ésser escrita directament en 

francès. 
    

   BIOGRAFIA        
  

 
 

 
 

Dai Sijie escriptor i guionista 

cinematogràfic va néixer el 1954 a Putian, 

a la província de Fujian, Xina, i actualment 

viu a França, a on es traslladà el 1984.  

Fins als dotze anys cursà amb normalitat 

els estudis de primària i el 1969 va entrar a 

l’ institut, però, en arribar la Revolució  
 

Cultural, els seus pares, tots dos metges són 

acusats de “burgesos reaccionaris” i tancats 

a la presó. 

Aleshores ell, era l’any 1971, va ser enviat 

a un camp de reeducació en una zona molt 

aïllada, a les muntanyes de la província de  

Sichuan. Tres anys després, finalment 

alliberat, va tornar a casa i pogué reprendre 

els estudis.  

L’experiència del camp de reeducació 

fornirà, més endavant, la novel·la que 

comentem.  
 

En acabar la secundària treballà en un 

institut de província fins que el 1976, mort 

Mao Zedong, entra a la Universitat de 

Pequín on fa els estudis d’història i art 

xinesos. Posteriorment inicia els de cinema 

i guanya un concurs que li facilita una beca 

per ampliar estudis a l’estranger.  

Aleshores es trasllada a França (1984), on 

fa estudis de cinema a l’IDHEC.  

 

Fa tres llarg metratges, amb el primer dels 

quals, Xina, el meu dolor (1989), guanya el 

premi Jean Vigo.  

Amb la seva primera novel·la, Balzac i la 

Petita Modista xinesa (2000), entra a la 

Literatura per la porta gran: és un dels 

llibres més venuts a França, va ser 

guardonada amb cinc premis, i el 2002 va 

ser duita al cinema, amb guió i direcció del 

mateix autor . La pel·lícula va ser prohibida  

 


