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Les quatre germanes March ara ja són dones joves  
i els ha arribat l’hora de deixar la casa on han crescut. 

Entre Nova York i la llunyana Europa, descobriran 
moltes emocions noves, grans alegries per viure i dolors 

que hauran de superar, per trobar el seu propi camí  
i conèixer l’amor!

Un clàssic de la literatura lliurement  
adaptat per Geronimo Stilton.

Amb moltíssimes il·lustracions en color!

De Louisa May aLcott

Louisa May aLcott

(Germantown, 1832 – Boston, 1888)

Louisa May Alcott va néixer el 1832 
a Germantown (actualment part de la 
ciutat de Filadèlfia), a Pennsilvània. El 
seu pare, Amos Bronson Alcott, era 

filòsof i educador, i la seva mare, Abigail 
May, una activista per als drets socials 
de les dones. Segona de quatre filles, la 
Louisa es va interessar per la literatura 

des de molt jove, i la seva obra més 
famosa, la saga de Donetes, s’inspira en 
fets autobiogràfics de la seva infantesa 
amb les seves tres germanes: Anna, 

Elizabeth i May.de Louisa May Alcott

Nascut a l’Illa dels Ratolins,
 Geronimo Stilton és el director 
de L’Eco del Rosegador, el diari 
més famós de la seva illa natal. 
Ha escrit més de cent trenta 
llibres. Dedica el temps lliure 

a col·leccionar antigues crostes 
de parmesà del segle XViii, però 
sobretot adora escriure llibres, 

en què explica divertides  
històries d’aventures.
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ls March vivien en una caseta en-

voltada d’un JARDÍ ben cui-

dat, mirall de l’harmonia que es respirava a la 

família. Tanmateix, a la seva vida, no tot havien 

estat sempre fl rs i violes. 

Tres anys abans de l’inici d’aquesta història, 

el senyor March havia hagut de marxar a la 

guerra i les cinc dones de la casa, la senyora 

March i les quatre joves filles , s’havien tro-

bat de cop i volta sense el cap de família i ha-

vent de fer front, totes soles, a molts pro-
blemes  dia rere dia.

Per s rt, en aquella ocasió les germanes 

La família March
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March s’havien arromangat per ajudar la fa-

mília fins que el pare tornés. La Meg, la gran 

i la més responsable, havia treballat sense 

estalviar forces i havia estat premiada amb 

l’am r d’en John Brooke, el jove tutor del veí 

de la família March.

La Jo, el xicocot de la família, havia 

demostrat ser generosa i lluitadora 

i havia treballat sempre molt, sense 

oblidar mai la seva gran passió per 

l’escriptura.

La petita Amy, graciosa i una mica 

vanitosa, havia deixat d’anar a l’es-

cola per ajudar a casa i practicar el dibuix.

La bona i pacient Beth, que temps enrere ha-

via hagut de fer llit per culpa d’una peri-
llosa malaltia, era molt casolana i ajudava 

la mare en les petites feines quotidianes. Te-

nia una salut delicada, però l’amor de les se-

ves germanes era per a ella la millor cura.

8
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I com oblidar en Laurie Laurence, el jove veí 

de la família! En Laurie havia anat a estudiar 

a una universitat prestigiosa i s’havia conver-

tit en un xicot d’una gran vitalitat. Però 

mai no havia deixat de pensar en el seu avi, 

que l’havia criat i vivia per a ell, i en les seves 

adorables veïnes.

La història de les petites dones March, doncs, 

es reprèn en un moment de serenitat i d’in-

tensos preparatius, pocs dies abans del ca-

sament de la Meg.

Tota la família bullia d’agitació...

La Meg estava enfeinada organitzant la casa 

on ella i en John anirien a viure. Ara exercia 

de senyora de la casa, i li sabia una mica de 

greu haver-se de conformar amb una casa tan 

petita, sobretot quan pensava en la seva ami-

ga Sallie Gardiner i en el seu casament amb el 

riquíssim  Ned Moffat... Ben mirat, però, 

tan sols era un pensament. Quan la noia s’as-
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seia sota la glorieta amb en John per parlar 

del futur, desapareixia qualsevol mena de 

recança: la seva felicitat era autèntica!

La Jo havia deixat de treballar per a la tia 

March, que ara s’estimava més, amb diferèn-

cia, la companyia de l’Amy.

Val a dir que la tia sempre havia criticat el 

caràcter de la Jo, una mica massa brusc 

per al seu gust...

Per la seva banda, l’Amy havia 

acceptat anar cada dia a casa de 

la seva esquerpa tieta: a can-

vi, aquesta havia decidit matri-

cular la neboda en una escola de 

belles arts.

De manera que ara la Jo tenia 

tot el temps del món per dedicar-se a la seva 

germana Beth, encara dèbil després de la ter

rible malaltia que l’havia obligat a estar-se 

al llit durant moltes setmanes.
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En els moments lliures, la Jo continuava con-

reant l’escriptura i donant forma a NOUS 

contes per a la revista L’Àguila.

Tot anava, doncs, de la millor 

manera quan van començar 

noves aventures per 

a les donetes de la família 

March.
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