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L ou is a May Alc ott
AQUELLES
DONETES
La continuació de Donetes
Després de l’èxit esclatant de Donetes,
Louisa May Alcott va escriure’n la continuació,
en què les quatre germanes March prenen
algunes de les decisions més importants
de les seves vides.

L ouis a May
Al cott
(Germantown, Filadèlfia, 1832 Boston, 1888)
Filla d’un mestre utòpic defensor de l’abolicionisme, el sufragi
femení i la reforma de l’educació, Louisa May Alcott va co
mençar a treballar ben jove com a mestra, costurera, institutriu, infermera i escriptora; el seu primer llibre va ser Flower
Fables (1855), contes originàriament escrits per a la filla de
Ralph Waldo Emerson. L’èxit li arribà arran de la publicació
de Donetes (1868), un relat semiautobiogràfic de la seva
infantesa i joventut al costat de les seves germanes, a Con
cord, Massachusetts, tot i que també fou autora de novel·les
de fulletó amb elements gòtics que foren molt llegides en el
seu temps.

«Vaig trobar consol en els llibres. Curiosament, va ser
Louisa May Alcott, amb Donetes, qui em va oferir una
perspectiva positiva del meu destí com a dona.»
– Patti Smith

El llibre arrenca amb el casament de la Meg, que haurà
d’adaptar-se a la seva nova vida de mestressa de casa amb
escassos mitjans. La Beth ha quedat molt feble després de la
seva malaltia, però no es queixa mai. La Jo continua perseguint el seu somni de ser escriptora i comença a vendre històries, sense que això acabi de satisfer les seves inquietuds.
L’Amy pren el relleu de la Jo com a dama de companyia de la
tieta March i, sens dubte, encaixa més en les expectatives de
l’anciana. I en Laurie... creu que està enamorat d’una de les
germanes March.
En aquest segon volum les veurem enamorar-se, lluitar per
complir els seus somnis, obrir-se camí professionalment, patir
per la malaltia d’una de les persones que més s’estimen...
Sigui com sigui, l’amor hi serà molt més present.
Des de ja fa més de 150 anys, Donetes és, sens dubte, un
dels clàssics de literatura juvenil més estimat per lectors de
totes les edats; és per això que ha conformat l’imaginari de
moltes generacions i ha creat molts lectors.
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