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L ou is a May
Alc ott
DONETES
Per fi, més de 150 anys després de la
publicació original, podrem llegir
en català la versió íntegra d’aquest
gran clàssic de la literatura universal,
que ha inspirat diverses generacions.

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
començar 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 o macabres que foren molt
llegides en el seu temps.

Les germanes March —la Meg, la Jo, la Beth i l’Amy— viuen
amb la seva mare a Massachusetts, en temps de la guerra civil
nord-americana. La seva situació no és pas senzilla: la família,
que temps enrere havia estat rica, ara ha de viure amb austeritat. Però això no és el que els preocupa més: sobretot, troben
a faltar el pare, que ha hagut d’anar al front.
Tot i que no poden tenir un caràcter més diferent les unes
de les altres, juntes passaran per situacions que posaran a
prova el seu seny i la seva bondat, i també hauran de superar
baralles i disgustos.
D’altra banda, l’arribada d’en Laurie, el net del seu veí,
donarà noves alegries a les germanes.
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«Si fos un noi, m’escaparia amb tu i ens
ho passaríem la mar de bé, però soc
una pobra noia i he de comportar-me
com cal i tornar a casa.»
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