Edith Wharton

Ethan Frome

Traducció de Xavier Pàmies
La història d’un amor prohibit, situada en un
poble de Nova Anglaterra en un fred hivern de
principis del segle XX. Novel·la tràgica que explora
les emocions reprimides dels seus personatges.
De l’autora novaiorquesa Edith Wharton, primera
dona a guanyar el premi Pulitzer amb la seva
celebrada novel·la L'edat de la innocència.

EL LLIBRE
Ethan Frome és la història d'un amor prohibit, situada en un poble de Nova Anglaterra en un fred
hivern de principis del segle XX. L’Ethan Frome és un pobre granger, atrapat en un matrimoni amb
una esposa difícil, desconfiada i hipocondríaca, la Zeena. L'ambient claustrofòbic sembla trencarse amb l'arribada de la jove Mattie, cosina de la Zeena, en qui l’Ethan veu la promesa d'una felicitat
futura. Però la fatalitat del destí és molt més poderosa. Aquesta novel·la tràgica i brillantment
construïda explora les emocions reprimides i les passions destructives d'uns personatges tan
realistes com inquietants. Publicada el 1911, diferent tant en el to com en l'ambientació d’altres
obres de Wharton, Ethan Frome ha esdevingut potser la seva novel·la més perdurable i la més
llegida, i un dels exemples més reeixits del seu estil i de la seva sensibilitat. El 1993 va ser portada
al cinema, amb Liam Neeson i Patricia Arquette en els papers protagonistes.
L’AUTORA
Edith Wharton (1862-1937) va néixer en una família de l’alta societat de Nova York. Als 23 anys es
va casar amb Edward R. Wharton, però la inestabilitat mental i les irregularitats financeres del
marit van portar-los al divorci el 1913, després del qual es va traslladar a França, on va viure la
resta de la seva vida. Durant la Primera Guerra Mundial, Wharton es va dedicar a l’ajut humanitari,
viatjant al front i fundant una organització benèfica per a refugiats. Wharton va publicar el seu
primer llibre, un recull de poemes, quan era adolescent i el 1897 va assolir l’èxit popular com a
coautora de The Decoration of Houses, un tractat sobre disseny d’interiors. El seu primer volum de
narracions, The Greater Inclination, va aparèixer el 1899. Entre les més famoses de les seves moltes
novel·les hi ha The House of Mirth (1905), Ethan Frome (1912), The Reef (1912), Els costums del país
(1913) i L’edat de la innocència (1920), per la qual va ser guardonada amb el premi Pulitzer el 1921,
la primera dona que va guanyar-lo. Va morir el 1937 prop de París, on és enterrada.
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