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Zoraida Burgos, Margarita Ballester, Anna Montero,  

Dolors Miquel i Ester Xargay 

A un revolt de la sendera. Cinc poetes ens presenta cinc poetes en cinc 
entrevistes en profunditat dutes a terme sense presses, deslligades 
de l’actualitat, que aborden la trajectòria literària d’aquestes autores 
contemporànies que desenvolupen la seva obra en llengua catala-
na: Zoraida Burgos (Tortosa, 1933), Margarita Ballester (Barcelona, 
1942), Anna Montero (Logroño, 1954), Dolors Miquel (Lleida, 1960) i 
Ester Xargay (Sant Feliu de Guíxols, 1960). Totes elles han nascut en-
tre 1933 i 1960, tenen una obra consolidada amb propostes literàries 
molt  diverses i procedeixen de diferents indrets del territori de parla 
catalana. Un altre dels elements tinguts en compte a l’hora de dur a 
terme la tria ha estat el fet que, malgrat la seva vàlua, les poetes esco-
llides disposen d’una bibliografia crítica ben escarida. 

La tria no és exhaustiva, ja que hi ha moltes altres poetes que responen 
a aquests criteris. Es tracta d’un projecte obert, amb la voluntat i el desig  
que tingui continuïtat i que el corpus es vagi ampliant per tal de construir 
un mapa d’experiències i de concepcions literàries.

Caterina Riba i Jaume Coll Mariné pretenen oferir claus privilegiades 
de lectura a través dels seus comentaris i reflexions. La intenció és 
crear un espai que reflecteixi algunes de les tendències poètiques que 
cohabiten dins la cultura catalana, i les evolucions temàtiques i for-
mals de les autores, de qui se’ns en revelaran certes afinitats i, alhora, 
la singularitat de cadascuna. 

En el pròleg, Àngels Gregori qualifica el llibre de joia i ens explica que   
els autors «si d’una banda ens acosten a l’univers poètic de cadascuna 
d’aquestes creadores del vers, de l’altra també entren com a convi-
dats a les cases d’aquestes autores. I aquest és un dels motius que fa 
més singular el llibre: els editors que ens guien i ens endinsen en les 
vivències d’aquestes cinc veus representen, amb una magnífica para-
doxa, la continuïtat de la feina de les entrevistades.»

Editorial Fonoll · Prat de la Riba, 128 · 25430 Juneda · Tel. 973 150 105 · www.editorialfonoll.cat info@editorialfonoll.cat

CONTACTE           

FITXA TÈCNICA

DISPONIBILITAT DELS AUTORS PER A ENTREVISTES

mailto:distribucio%40editorialfonoll.cat?subject=

