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Records del futur  és  una  obra  brillant,  un  relat 
feminista provocador,  intrigant    i molt  enginyós, 
que conté  alguns dels temes que han convertit 
Siri  Hustvedt  en  una  de  les  autores 
contemporànies  més  celebrades  :  la  memòria, 
el  patriarcat,  la  subtil  frontera  entre  lucidesa  ii 
bogeria  o  la  nostra  dependència  dels  impulsos 
primaris com el sexe, l'amor o la ràbia.
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Heti ,  Sheila.  Maternitat.   Barcelona  :  Més 
Llibres, 2019       N(HET)MAT

La  resposta a si vull tenir fills és un secret 
que m'amago a mi mateixa, el secret més 
gran de tots. El que has de fer si no n'estàs 
segura  és  esperar.  Però  fins  quan?  La 
setmana que ve en faré trentaset anys. Se 
m'acaba  el  temps  per  prendre  certes 
decisions.  Com  podem  saber  quin  és  el 
millor moment?
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