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Elles: constel·lació poètica dibuixa un mapa de la po-
esia valenciana actual escrita per dones. La selecció 
és d’Anna Ballester, qui ha elaborat també un mapa 
per a ubicar geogràficament les diferents poetes. 
L’antologia està ordenada alfabèticament segons el 
cognom de l’autora. A banda, hi ha un índex temàtic i 
un epíleg sobre com cal llegir els poemes en veu alta, 
també elaborats per Ballester. La introducció del lli-
bre és de Maria Lacueva Lorenz.

TEMÀTICA: la poesia, el feminisme, les poetes.

GÈNERE: poesia/antologia poètica.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el valor d’allò que és 
propi, la reivindicació de les veus femenines, la 
cerca de referents.

CLAUS PER A LA LECTURA
La vocació literària
Amb aquesta antologia poètica posem a l’abast de 
l’alumnat un recull de textos que poden afavorir a 
despertar la seua vocació literària, tant per la qualitat 
com pel fet que les autores són referents propers en 
l’espai i en el temps. 

El feminisme
L’obra recull els poemes de dones que, ja en els anys 
setanta, van començar a mirar el món amb lents vio-
leta i ho van aplicar a la seua poesia. És una oportuni-
tat per a reflexionar sobre les dones en la literatura i 
una mirada il·lusionant cap a un futur més igualitari, 
sensible i solidari.

Poesia de proximitat 
El llibre no només reivindica les poetes, sinó també la 
poesia de proximitat, ja que totes elles són valencia-
nes. Ens ajuda a tindre referents amb qui ens podem 
sentir identificats i identificades i, a més, compta amb 
un mapa per a poder situar-les.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.tandemedicions.com. 

  Poemania, d’Anna Ballester, és una guia 
pràctica que ofereix recursos i estratègies 
per a redescobrir el plaer de llegir i escriure 
textos poètics. 

  Les dones fortes. La narrativa valenciana sota 
el franquisme, de Maria Lacueva Lorenz, ens 
aproxima a la producció de les lletraferides 
valencianes en la història. 

 Possibilitat de visita de l’autora.  

  «25 escriptores valencianes actuals 
que has de conèixer», article disponible 
en www.revistasao.cat.  


