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Amy Tan (va néixer a Oakland, Califòrnia, 

el 19 de febrer de 1952), uns anys després 

que els seus pares emigressin de la Xina a 
San Francisco. Tot i que ells volien que la 

seva filla fos neurocirurgiana o concertista 

de piano, ella es va decantar per la        

literatura. 

Amb la seva primera novel·la ‘El club de la 
bona estrella (1989), Ami Tan va guanyar-

se el reconeixement del públic i de la     

crítica.  

Algunes de les seves novel·les han passat 

al cinema i fins i tot del seu llibre d'èxit The 
Bonesetter's Daughter se n'ha creat una 

òpera. 

A més, Ami Tan ha escrit dos llibres 

infantils: La Dama de la Lluna(1992) 

y The Chinese Siamese Cat (1994).També 

ha aparegut en spots de televisió a la PBS 
animant als nens a escriure. 

 

Viatge a l’Esperança 

Artur Bladé i Desumvila 

Divendres 18 de març a les 19.30h 



. 

La filla del curandero’ un altre clàssic 

d’Amy Tan que uneix tradició i moderni-

tat. 

Amb aquesta obra Amy Tan es va       

consolidar con una de les escriptores 

que millor ha sabut retratar la relació 

entre mares i filles i la confluència    

d'orient amb occident.  

Luling Liu Young és una xinesa de     

setanta-set anys, emigrada als Estats 

Units, que pateix d'Alzheimer.  

Un bon dia, intentant posar ordre al    

caos en què s’ha convertit l'apartament 

de Luling, la seva filla Ruth, que 

col·labora en llibres d'esoterisme i     

autoajuda, troba un feix de papers    

escrits en xinès que són testimoni de la 

memòria de la seva família. 

Conscient de la malaltia de la seva mare 

i preocupada perquè no es perdi la his-

tòria de la seva família a la Xina, Ruth 

troba una persona que li tradueix 

aquests papers, els quals la portaran a 

descobrir les vivències d’infantesa i     

 

 

joventut de la mare en un poblet prop 

de Pequín anomenat Cor Immortal, i on 

es desvelarà un gran secret que l’ha 

turmentada durant molts anys. 

Retrat del món rural de la Xina de fa 

cent anys i, al mateix temps, de la    

Califòrnia dels postres dies, La filla del 

curandero és el testimoni d’una dona 

xinesa que ha hagut de refer la vida en 

un país estrany. 

És,  prec isament,  la  p lasmació 

d’aquestes memòries el més interessant 

de La filla del curandero, amb l’acurada 

descripció dels llocs i les reminiscències 

al passat i a les tradicions de Xina,   

ningú diria que l’escriptora, l’Amy Tan, 

és una escriptora estatunidenca, filla 

d’immigrants xinesos nascuda el 1952 i 

no una pròpia protagonista d’aquella 

època nascuda a principi del segle XX. 

LA FILLA DEL CURANDERO 

 


