
WINIFRED WATSON

EL GRAN DIA 
DE LA SENYORETA

PETTIGREW

La senyoreta Pettigrew és una institutriu de mitjana edat, grisa
i anodina, que no ha fet res de bo (ni de dolent) a la vida. I
que necessita desesperadament una feina. Així que quan
l’empresa de col·locació l’envia per error a casa de la senyore-
ta Delysia LaFosse, una cantant de cabaret esbojarrada que té
tres amants i molts embolics, la senyora Pettigrew només sap
que és la seva última oportunitat i que l’ha d’aprofitar com
sigui.

I contra tot pronòstic, les dues dones s’entenen perfecta-
ment i la virtuosa senyoreta Pettigrew descobreix un món nou
i fascinant, ple de girs inesperats que posen a prova el seu
enginy i que confirmen que, en realitat, té tot el que li cal per
gaudir d’una vida moderna, excitant i dissoluta.

Aquesta encantadora novel·la a l’entorn d’una Ventafocs
que voreja la cinquantena i que en un sol dia descobreix els
còctels, els cigars i els negligés de seda, va ser un èxit de ven-
des des que es va publicar, l’any 1938, però després de la
guerra va caure en l’oblit durant més de mig segle. 

El gran dia de la senyoreta Pettigrew és una d’aquelles invi-
tacions que, quan et passa per davant, no s’hauria de deixar
escapar de cap de les maneres. Perquè a les bones comèdies,
com als cabarets, la diversió és a dins.

Una novel·la entremaliada 
que ens recorda que 

mai no és massa tard per viure la vida.
La gran vida.
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Va néixer a Newcastle, Anglaterra, i va treballar com a secretària
fins que l’any 1935 es va casar i va decidir provar sort com a
novel·lista. Després de dues novel·les dramàtiques que van obtenir
un cert ressò, va escriure El gran dia de la senyoreta Pettigrew,
que inicialment cap editor no volia publicar, perquè hi veien un
canvi de registre que, segons deien, als seus seguidors els podria
resultar sorprenent. Després de grans dosis de paciència i convic-
ció, l’autora va aconseguir que el llibre es publiqués l’any 1938 i
no va trigar gaire a ser un èxit clamorós. Poc després, però, Watson
va abandonar la seva carrera com a escriptora arran de l’esclat de
la guerra i el naixement del seu fill, l’any 1941, i va continuar
vivint amb tota tranquil·litat a Newcastle. La reedició de la seva
comèdia pel prestigiós segell anglès Persephone l’ha fet arribar a
una generació que l’ha acollit amb entusiasme. El 2008 se’n va
fer una pel·lícula, protagonitzada per Frances McDormand: Miss
Pettigrew Lives for a Day.

Traducció: Maria Rossich
Col·lecció: El cercle de Viena, 68
Pàgines: 240
Format: 14,5 x 21,5 cm
Enquadernació: rústica amb solapes i guardes
PVP: 20 € 

Data d’aparició: març del 2018

www.vienaeditorial.com • viena@vienaeditorial.com • 93 453 55 00 • Segueix-nos a


