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Sobre l’autora…
Antes de llegar a la universidad, Tara Westover no conocía la fecha exacta de su
nacimiento, jamás había acudido a una consulta médica y pensaba que Europa era un
país y no un continente. Así vivía la menor de siete hermanos de una familia asentada
en la falda de la montaña de Buck’s Peak, al sur del estado de Idaho, en los EE UU. Su
padre, obsesionado con el fin del mundo, consideraba a los maestros agentes de
Satanás o espías del gobierno. Por eso no permitió a ninguno de sus hijos ir a la
escuela. Hasta que, a los 16 años, Tara se rebeló y decidió ingresar en la Universidad de
Brigham Young. Lo hizo sin haber recibido jamás educación formal. Cinco años después,
se doctoró en Cambridge.
Més informació a la web de l’autora: https://tarawestover.com/

Font: Entrevista a Tara Westover a Zenda Libros

Sobre el llibre…
Publicat per primer cop en anglès el febrer del 2018, les memòries de Tara Westover
van ser un èxit de vendes des que es va publicar. S’ha traduït a més de 30 idiomes i
acumula crítiques positives a tot arreu on s’ha publicat. L’expresident americà Barack
Obama, el va destacar com una de les millors lectures que havia fet durant el 2018.

Sobre el mormonisme…
El mormonisme o la teologia dels Sants dels Últims Dies és una religió, ideologia,
moviment i subcultura que es va originar el segle XIX. El terme "mormonisme"
comunament s'utilitza per a referir-se a la teologia i cultura de l'Església de Jesucrist
dels Sants dels Últims Dies, la qual és la més nombrosa i més coneguda de totes les
esglésies o branques del mormonisme que es van originar arran dels ensenyaments de
Joseph Smith.
L'església dels Sants dels Últims dies original es va fundar el 6 d'abril, 1830 com
"l'Església de Crist". El 1834 va començar a ser coneguda com "l'Església dels Sants dels
Últims Dies" i el 1838 va canviar oficialment el seu nom a "l'Església de Jesucrist dels
Sants dels Últims Dies".
Font: Viquipèdia

Entrevistes a l’autora
“L’educació de Tara Westover”.Article a Núvol (20/11/2018)
“Toleraba mejor cualquier crueldad que la amabilidad”. Entrevista a “La Contra” de La
Vanguardia (2/10/2018)
“La educación está demasiado centrada en hacer que la gente sea empleable".
Entrevista a eldiario.es (24/09/2018)
“La historiadora estadounidense publica su primera novela 'Una educación'” Vídeo fet
per El País (22/09/2018)
“Una educación': Encuentro con Tara Westover”. Vídeo de la conferència de l’autora a
l’Espacio Telefónica (20/09/2018)

Altres històries relacionades…

Tràiler de “An education” (2009)

Tràiler de “Captain fantastic” (2016)

