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EL LLIBRE A L’ESCOLA  

 
Sinopsi 

La Lucy, una adolescent caribenya, arriba als Estats Units per treballar d’au-pair a casa d’una família de 
classe mitjana. Tot és nou per a ella: el clima, les relacions humanes, l’entorn. En Lewis, la Mariah i les 
seves quatre filles són una família gairebé perfecta: guapos, rics i aparentment feliços. Tot i així, la Lucy 
començarà a trobar esquerdes en la seva impecable façana.  
Amb una mirada aguda i penetrant, amb una barreja d’ira i compassió, la Lucy revisarà les suposicions i 
veritats del seu nou entorn, i les compararà amb la realitat del seu país d’origen.  
En el procés de convertir-se en una dona adulta, la Lucy reflexionarà sobre la cruesa del seu passat i la 
turmentosa relació amb la seva mare, i amb una combinació perfecta de sensibilitat i racionalitat ens 
anirà descobrint que no està disposada a enganyar-se sobre la nova realitat que l’envolta. 
 
Temes 

Emancipació de la dona, identitat, raça, gènere, orígens, relacions mare-filla, família. 
 
Etapa recomanada  
 

Ed. Infantil (3-5 anys)  

Educació 
Primària  

Cicle Inicial (6-8 anys)    

Cicle Mitjà (8-10 anys)   

Cicle Superior (10-12 anys)  

ESO  
1r i 2n (12-14 anys)  

3r i 4t (14-16 anys) X 

Batxillerat (16-18 anys)  
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Per què aquest llibre s’ha de llegir a l’escola?  

Lucy és una lectura interessant per aquesta edat en tant que l’alumnat acompanyarà la protagonista en la 
recerca del seu lloc en el món. En un viatge físic però també de creixement personal, serem testimonis 
de com la Lucy qüestiona els convencionalismes i lluita per esdevenir ella mateixa, per realitzar-se, 
alhora que s’allibera dels condicionants familiars, socials i culturals que volen una altra vida per a ella. 
 
Jamaica Kincaid és considerada una de les escriptores actuals més importants i influents. La seva 
escriptura reflexiona sobre la identitat de l’individu, els orígens, la influència i les limitacions socials de 
la raça i el gènere.  

 
Lucy, com la majoria de les seves novel·les són un viatge permanent en el què mai apel·larà al sentiment 
col·lectiu, sinó, al contrari, plantejarà la solitud de l'individu com una base comuna.  

 

Sobre l’autora 
 
Jamaica Kincaid va néixer el 1949 a Antigua, una petita illa del Carib que fou colònia d’Anglaterra fins 
al 1967 i que assolí l’estatus de nació el 1981. Es va formar en el sistema educatiu anglès, fins que, el 
1965, amb disset anys, va ser enviada a Nova York, on va treballar com a au-pair. Poc temps després va 
començar a estudiar fotografia i a escriure articles periodístics, i va treballar a The New Yorker. 
Actualment viu a Vermont i ensenya literatura creativa a la Universitat de Harvard. 
Ha publicat diverses novel·les, entre les quals destaquen Annie John (1986), A small place(1988), Lucy 
(1990), The autobiography of  my mother (1994), My brother (1997) i Mr. Potter (2002). Les seves columnes 
«Talk of  the Town» publicades al The New Yorker van ser recollides a Talk Stories (2001), el 2005 va 
publicar Between Flowers i el 2013 See Now Then. 
Jamaica Kincaid és considerada una de les escriptores actuals més importants i influents. Admirada per 
la seva destresa estilística, la seva escriptura reflexiona sobre la influència i les limitacions socials de la 
raça i el gènere, aprofundint en els mons interiors dels seus personatges amb una força potent, 
desafiadora i misteriosa. 
L’autora ha rebut premis literaris molt rellevants i el seu nom ha sonat entre els possibles candidats al 
premi Nobel de literatura. Destaquem els premis més rellevants que ha obtingut l’autora 
 
– Dan David Prize 2017 
– American Book Awards 2014 
– Prix Femina Étranger 2000 
– Lannan Literary Award for fiction 1999 
– Anisfield-Wolf  Book Award 1997 
– Finalista del PEN/ Faulkner Award 1984 i 1997 
– Morton Dauwen Zabel Award for fiction 1984 
 

Ressenyes  

Sílvia Soler, periodista del diari ARA:  
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-la-mirada-altre_0_1979802059.html 
 
Girl-Child  in a foreing land by Thulani Davis, New York Times: 
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/97/10/19/home/kincaid-lucy.html  
 
  

https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-la-mirada-altre_0_1979802059.html
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/97/10/19/home/kincaid-lucy.html
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MATERIAL COMPLEMENTARI 

  
Anàlisi en profunditat sobre la reflexió al voltant de l’exili i la identitat: 
 

Jamaica Kincaid's lucy as a narrative of  exile and identity by Sayed Mohammed f  Youssef: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2980168  

 
Anàlisi en profunditat sobre la reflexió al voltant de la identitat de raça de la novel·la (pdf): 
 

Doble identity in Jamaica Kincaid’s Lucy by Janelle Martin a: 
https://uncw.edu/csurf/Explorations/documents/Martin.pdf  

 
L’editora pot anar a l’aula a fer alguna activitat de dinamització lectora, conferència, etc.  
 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2605168
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2980168
https://uncw.edu/csurf/Explorations/documents/Martin.pdf

