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UNA DONA 
SOLTERA

Als cercles més pròspers de la societat novaiorquesa, la 
meravellosa Delia Lovell, casada amb un dels Ralston, és  
la reina de les festes i els actes socials, i espera amb impa-
ciència el casament de la seva cosina Charlotte amb en 
Joe Ralston, que tindrà lloc ben aviat. Tot fa pensar que la 
noia tindrà tanta sort com ella en el matrimoni i que 
d’aquesta manera es consolidarà l’aliança entre les dues 
famílies. 

Però, poc abans del casament, la Charlotte irromp molt 
alterada a casa de la seva cosina, per confessar-li un secret 
que de cap manera pot fer-se públic i que trasbalsarà per 
sempre més les seves vides.
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Edith Wharton          
(Nova York, 1862 - 

Saint-Brice-sous-Forêt, França, 1937)

Va néixer en el si d’una família de l’alta societat de Nova 
York. Es va casar amb un aristòcrata dotze anys més gran 
que ella, de qui s’acabà divorciant. Va ser una dona molt 
independent, va viatjar sola per tot Europa i va fer estades 
llargues a París. «Més forta, més ferma i més subtil que tots 
els altres. Deia més i ho deia millor», va ser com la va des-
criure Henry James. Fou la primera dona que va guanyar un 
Pulitzer, guardó que va obtenir per L’edat de la innocència. 
El relat Una dona soltera es va publicar juntament amb tres 
novel·les breus més al volum Old New York l’any 1924.

«Una dona no deixa mai de pensar en l’home que 
estima. Hi pensa anys després, de mil maneres 

inconscients, quan pensa en tota mena de coses, 
llibres, quadres, postes de sol, una flor o un llaç, 

 o el rellotge de sobre la llar de foc.»
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