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paraules d’Arthur Golden, autor de 
Memòries d’una geisha. 
 
“Un retrat fascinant d’un temps i un lloc 
vius de bellesa i brutalitat”, segons USA 
Today. 
 
“Exquisit i angoixant. Llegint-lo se’t 
desperten tota mena d’emocions. Quan 
vaig tancar el llibre no vaig poder evitar 
pensar: quina sort haver nascut dona al 
segle XX a Europa”, a Viu i llegeix 
(quellegeixes.cat). 
 

Bizarriasdebelisa.com 
http://www.bizarriasdebelisa.com/2012/0
7/el-abanico-de-seda-lisa-see.html 
 
Castillo, Laura. “El llenguatge secret”. 
Avui, 4 de gener de 2007 
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av
07027.pdf 
 
Serra, Màrius. “Nushu”. Avui, 5 
d’octubre de 2005 
http://enigmisticamarius.blogspot.com.es/
2006/10/nushu.html 
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LISA SEE. Flor de neu i el ventall secret 

Flor de neu i el ventall secret 

A la Xina del segle XIX, les nenes eren 
recloses, aïllades i sotmeses a una tortura que 
els havia de garantir un bon matrimoni: els 
embenaven els peus ajuntant-los els dits amb 
el taló, perquè quan fossin grans quedessin 
de la mida, la forma i la textura ideals: de set 
centímetres. Recloses i totalment aïllades, 
ningú no esperava d’elles que pensessin o 
tinguessin emocions. 
  
En aquest context, a la remota província de 
Hunan les dones van desenvolupar el seu 
propi codi per poder mantenir lligams entre 
elles. El nushu o «escriptura de les dones» 
els permetia traçar missives als ventalls, 
brodar missatges als mocadors i escriure 
relats mitjançant els quals aconseguien 
compartir esperances, somnis i fites amb les 
seves laotongs, ànimes bessones, amb les 
quals mantenien un vincle emocional que 
durava tota la vida. 
 

Flor de Neu i el ventall secret recrea la 
història de l’Assutzena i la Flor de Neu, dues 
dones que, gràcies a aquest llenguatge 
mantingut en secret durant milers d’anys, són 
capaces de trobar en l’amor i l’amistat el 
sentit de les seves vides. Amb precisió 
històrica i una gran càrrega lírica i 
emocional, aquesta novel·la aprofundeix en 
una de les relacions humanes més  
 

 

misterioses: l’amistat entre dones. 
 
Narrada en clau autobiogràfica, la novel·la 
s’estructura entorn dels períodes en què la 
tradició xinesa dividia la vida de les dones: 
dies de filla, dies d’agulles als cabells, dies 
d’arròs i sal i dies de silenciosa espera. És 
precisament en aquest punt quan la 
protagonista ja és vídua o “aquella que no ha 
mort encara”, que mira enrere per narrar 
amb el llenguatge de les dones la seva 
història. 
        
Biografia 

  
 

 
Lisa See és una escriptora nord-americana 
d’origen xinès (París, 18 de febrer de 1955) 
que, de ben jove, va viure als Estats Units, al 
barri xinès de Los Angeles. 
 

 

És la besnéta de Fong See, patriarca de 
Chinatown. La seva mare, Carolyn See, 
també és escriptora. 
 
Com a periodista, va ser corresponsal 
durant tretze anys del setmanari Publishers 
Weekly i els seus articles han aparegut 
també a diaris tan importants com The New 
York Times o The Washington Post. Ha 
escrit, també, amb el pseudònim de Monica 
Higland. 
 
Lisa See pertany al grup d’escriptors 
descendents de la diàspora xinesa que han 
començat a escriure en anglès o francès 
sobre la Xina i les seves històries familiars. 
La seva narrativa se centra en els costums 
d’origen xinès i recupera el seu ambient i la 
seva història sempre a través de 
personatges femenins molt ben construïts. 
 
Què en diu la crítica? 

  
 
“Només els bons novel·listes són capaços 
d’aconseguir el que ha aconseguit Lisa See: 
donar vida no tan sols a uns personatges 
sinó a tota una cultura amb una sensibilitat 
diferent a la nostra. Un retrat absorbent i 
totalment convincent d’unes dones 
destinades a patir des de la infància, i de 
l’amistat que els ajuda a sobreviure”, en  


