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«Divertida, intel·ligent i refrescant, semblant a un diari de guerra: una mena d’Apocalypse baby now... La

feina d’una vida és absolutament original i franca, sense cap vergonya» - The New York Times Book Review

SINOPSI

Seleccionada per The New York Times com una de les 50 millors memòries dels últims 50 anys.

La feina d’una vida. L’experiència de ser mare és un relat trepidant, commovedor i obertament honest sobre

l’experiència de Rachel Cusk amb la maternitat. L’autora ens relata les seves vivències i reflexions durant els sis

primers mesos de vida de la seva filla primogènita: embaràs, part, còlics, nits sense dormir, lactància materna i el

fet de no tornar a estar mai sola.

Cusk se centra en la seva lluita per mantenir la individualitat i l’essència al mateix temps que té cura de les

necessitats de la seva filla. Un text impactant, que ha provocat tant l’aclamació com la indignació de crítics i

lectors.
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LA AUTORA

Rachel Cusk, va néixer al Canadà el 1967. Ha viscut

molts anys a Anglaterra, i actualment viu a París. És

autora de diverses novel·les i llibres autobiogràfics. La

trilogia amb la mateixa protagonista —Outline (2014,

finalista dels premis Folio, Goldsmiths, Baileys, Giller i

Canadian Governor General’s), Transit (2016) i Kudos

(2018)— l’ha consolidat com una de les escriptores més

brillants de la literatura anglesa actual. Ha estat

premiada amb la beca Guggenheim. Les Hores n’ha

publicat Seqüela, sobre el matrimoni i la separació

(2020), i L’altra casa, sobre la invisibilitat de les dones en

la maduresa (2021).

La feina d’una vida. L’experiència de ser mare (publicat inicialment el 2001) és una reflexió entorn de la maternitat

que ha estat aclamada per uns i ha provocat indignació en d’altres.

FRASES RELLEVANTS DEL LLIBRE

● «Donar a llum no és tan sols allò que divideix les dones dels homes: també divideix les dones d’elles mateixes,

de tal manera que la comprensió del significat de l’existència d’una dona canvia profundament».

● «Durant l’embaràs, la vida corporal i la vida mental renuncien a distingir-se i esdevenen, fatalment i

irremeiablement, entrelligades».

● «Sembla com si en aquestes fotos s’hi estigués desplegant una història secreta femenina, un relat de

sofriment que s’amaga com si fos una conspiració».

● «No és, n’estic segura, el nadó qui exerceix aquesta pressió vigilant: és el significat que té per als altres, el

món exercint el seu dret a la propietat».

Si vols concertar una entrevista amb Rachel Cusk, no dubtis a contactar.

Que tinguis un bon dia!

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es

Alison Segarra Oropeza – 615 19 46 49 – prensa@bibianaripol.com

mailto:bibiana@ripol.es
mailto:prensa@bibianaripol.com

