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El llibre: A una remota província de la Xina, les dones van crear fa segles un llenguatge 

secret per comunicar-se lliurement entre sí: el nu shu. Aïllades a les seves cases i 

sotmeses a la fèrria autoritat masculina, el nu shu era la seva única via d’escapament. 

Mitjançant els seus missatges, escrits o brodats en teles, ventalls i altres objectes, 

donaven testimoni d’un món tan sofisticat com implacable. Les protagonistes, Lliri Blanc 

i Flor de Neu, "ànimes bessones" de classes socials diferents, es comunicaran gràcies 

a aquest llenguatge i compartiran els seus pensaments, emocions i sofriment. Novel·la 

que parla de l’amor i l’amistat entre dones que, tot i les penalitats, es mantindran unides. 

 

Més informació:  

- Llibre al web de l’autora (anglès) 

- Blog Seesnowflower (anglès) 

- Blog Las bizarrías de Belisa 

- Blog Que la suerte esté siempre de vuestra parte 

- Llenguatge Nushu 

L’autora: Lisa See (París, 1955)  

Escriptora d’ascendència xinesa establerta a EEUU des de ben 

jove. Va ser corresponsal durant tretze anys del setmanari 

Publishers weekly i ha publicat articles en diferents diaris. Ha escrit 

més de deu novel·les, algunes d’elles sota el pseudònim de Monica 

Highland. Els seus llibres estan ambientats a la Xina i 

aprofundeixen en les tradicions xineses. Ha rebut dos premis 

literaris per El abanico de seda i la novel·la va ser portada al 

cinema al 2011, diferint en molts punts del llibre. 

 

 

- Web de l’autora (anglès) 
- Blog Poemas del alma 
- Twitter 
- Facebook 

 
Llibres de l’autora a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 

“Le puse las prendas 

mortuorias y metí sus textos 

de nu shu en los bolsillos, las 

mangas y los pliegues de su 

túnica.” 
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