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Franc e s
Ho dg s on Bu r nett
LA FORMACIÓ
D’UNA MARQUESA
Una novel·la que comença com la Ventafocs
i acaba com Rebecca.

Fr ance s
Ho dgs on Bur nett
(Cheetham Hill, Anglaterra, 1849 Plandome, Estats Units, 1924)

Frances H. Burnett sempre va trencar les normes. Tot i que la
seva educació formal va acabar quan només tenia tretze anys,
gràcies al seu talent va esdevenir una escriptora d’èxit, que va
desafiar les convencions socials sobre la dona.
Si bé actualment és més coneguda per les seves obres
juvenils, com El jardí secret, les obres que va publicar per al
públic adult van estar setmanes a les llistes de més venuts als
Estats Units.
Fou una dona lluitadora i compromesa, va revolucionar la
Llei de la propietat intel·lectual quan va guanyar una demanda
en la qual sol·licitava que els escriptors rebessin beneficis per
les obres derivades dels seus textos, i va ser una ferma defensora de la lluita de les sufragistes.

L’Emily Fox-Seton —que té trenta-quatre anys, està sola al
món i viu en una pensió de mala mort— es guanya la vida
fent encàrrecs per a dames de l’alta societat londinenca. Però
com que és enormement pràctica i té molt bon cor, de mica
en mica es va convertint en imprescindible. Per això, una
d’aquestes dames li demana que l’acompanyi a la seva mansió al camp, on ha de tenir lloc una gran festa amb el bo i
millor de la societat anglesa. Allà coincidirà amb el marquès
de Walderhurst, un dels solters més cobejats del país, a qui
totes les noietes presents a la festa intentaran enlluernar. Però
el marquès no té especial interès a casar-se. Si més no, això
és el que es pensava fins ara.
Francis Hodgson Burnett atrapa el lector des de la primera
pàgina, amb un ritme in crescendo que es fa especialment
inquietant quan, en la segona meitat de la novel·la, apareixen uns parents del marquès que pretenien heretar la seva
fortuna.

Una novel·la de l’autora d’El jardí secret,
fins ara inèdita en català
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