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SINOPSI

SOBRE L'AUTORA

Aquest llibre reprodueix una carta que
Chimamanda Ngozi Adichie, una gran veu en la
lluita per la igualtat dels gèneres, va escriure a la
Ijeawele, una amiga d'infantesa, després que
aquesta li demanés consell per educar la seva
filla com a feminista.
Chimamanda elabora en quinze punts un
veritable manifest que va més enllà del cas
personal de la Ijeawele, i que ens recorda a tots,
homes i dones, joves i adults, africans o no
africans, la gran responsabilitat que tenim per
aconseguir, mitjançant l'educació i l'exemple en
el dia a dia, que les nenes i els nens del futur
visquin en llibertat en una societat veritablement
igualitària.

Chimamanda Ngozi Adichie és una autora
nigeriana que ha estat considerada la veu més
destacada d'un seguit de nous autors anglòfons
que estan aconseguint atreure una generació de
lectors cap a la literatura africana. Nascuda a
Enugu, Nigèria, el 15 de setembre de 1977, als
dinou anys va aconseguir una beca per estudiar
comunicació i ciències polítiques a Filadèlfia.
Posteriorment va cursar un màster en escriptura
creativa a la Universitat John Hopkins de Portland,
i actualment viu entre Nigèria i els Estats Units. És
autora de títols com La flor púrpura, guanyadora
del Commonwealth Writers' Prize i el Hurston /
Wright Legacy Award; Medio sol amarillo,
guardonada amb l'Orange Prize for
Fiction; Americanah, que va rebre l'elogi de la
crítica i va ser guardonada amb el Chicago
Tribune Heartland Prize i el National Book Critics
Circle Award el 2014, i l'assaig Tothom hauria de
ser feminista.
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