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SINOPSI

SOBRE L'AUTORA

Les memòries inoblidables d'una jove educada a
casa, que decideix deixar la seva família
mormona per treure's un doctorat a la
Universitat de Cambridge.
Nascuda en una família nord-americana de
mormons fonamentalistes que vivia preparantse per a la fi del món, no disposava de certificat
de naixement, ni d'historial sanitari, ni havia
anat mai a l'escola. No existia. En canvi, amb els
seus sis germans va aprendre a domar cavalls i a
furgar en les deixalleries per trobar metalls per
vendre. Però a poc a poc comença a adonar-se
que aquella família tancada i extremista no ha
de ser la seva única educació. Des de les
muntanyes solitàries d'Idaho, aquestes
memòries segueixen el difícil camí del seu
aprenentatge, que l'acabarà portant a les millors
universitats del món, encara que el dolor i la
misèria de la seva vida familiar no deixin
d'acompanyar- la allà on va.

Tara Westover, nascuda el 27 de setembre de
1986, és una autora nord-americana.
Nascuda a Idaho, amb un pare oposat a
l’educació pública, mai va assistir a l’escola. Un
dels seus germans grans la va ensenyar a llegir, i
la seva educació va ser erràtica i desordenada.
Tenia disset anys la primera vegada que va
posar el peu a una aula.
Després d'aquesta primera trobada amb
l'educació, va continuar el seu aprenentatge i el
2008 es va llicenciar Magna Cum Laude a la
Brigham Young University, en què va obtenir, a
més, una beca Gates Cambridge, que la va
portar al Regne Unit. Allà, va obtenir un màster
en filosofía al Trinity College de la Universitat de
Cambridge l'any 2009 i, al 2014, va obtenir el
doctorat en història. Actualment, és
investigadora principal del Centre Shorenstein
de la Harvard Kennedy School, i treballa en
projectes relacionats amb la polarització política
i mediàtica.
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