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Vide.
Convídovos ó espectáculo de non ser 
para ser de todo.
Vide que vos convido
a vos ver.
Ven que te reto
 a te ver a ti desde ti en ti.

Intempériome, 2001.

Xela Arias
(Sarria, 1962 – Vigo, 2003)

Datos básicos sobre a súa vida e obra

Criouse en galego na Granxa de Barreiros onde seu pai, Valentín Arias, era mestre. Logo foi ao
Colexio Fingoi en Lugo. A familia mudouse para Vigo e Xela estudou o  Bacharelato en  Vigo,  no
instituto do barrio do Calvario.

Abandonou os estudos moi cedo, en COU, e comezou a traballar na editorial Xerais desde o seu
nacemento no 1979. Ao primeiro foi  oficinista,  logo correctora de estilo e finalmente  editora e
tradutora. 

Comezou a publicar  os seus poemas no 1980 en xornais e revistas (Faro de Vigo,  Jornal  de
Notícias  de  Porto,  Dorna,  Tintimán,  A  festa  da  palabra  silenciada...).  Participou  en  centos  de
recitais poéticos e diversas iniciativas culturais nos anos 80 e 90. 

Retoma os estudos e licénciase en Filoloxía Hispánica e traballará os últimos anos da súa vida
como profesora de secundaria  de Lingua e Literatura española,  ao tempo que segue facendo
traballos para Xerais e continúa coa súa obra creativa. 

Xela  publica  o  seu  primeiro  libro  no  1986,  Denuncia  do  equilibrio,  unha  voz  á  marxe  das
xeracións  contemporáneas.  Logo  publicaría  Tigres  coma  cabalos  (1990),  nos  que  os  seus
poemas dialogan coas fotos feitas polo seu marido Xulio Gil, co que máis tarde tería o seu único
fillo, Darío,  protagonista do seu poemario  Darío a diario  (1994),  poemario onde desmitifica en
parte a maternidade. Sete anos despois publicaría o último libro Intempériome (2001).
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Xela  Arias  morre  dun  ataque  ao  corazón  que  truncou  fatalmente  unha  vida  moi
creativa. Nese momento estaba preparando o espectáculo poético-musical “Vencerse

é cousa de se tratar” que vai ser recuperado neste 2021.

Xela foi unha activista cultural e participou en varios recitais sinalados: nun acto contra a entrada
de España na OTAN no 1982; no 2002 participou nun recital en solidariedade cos afectados polo
desastre do Prestige; noutro Contra a Burla e tamén se manifestou publicamente contra a Guerra
de Iraq.

Como tradutora, traduciu para o galego moitas obras ben coñecidas desde o portugués, o italiano,
o español, do inglés e do francés. Algunhas delas foron:  Amor de perdición de Camilo Castelo
Branco; O Gato Gaiado e a Andoriña Señá de Jorge Amado; Contos ao teléfono de Gianni Rodari;
O bosque animado  de Wenceslao Fernández Flórez;  As bruxas de Roald Dahl;  Dublineses de
James Joyce; Drácula de Bram Stoker entre outros.

Participou en moitas obras colectivas principalmente poéticas, pero tamén musicais e narrativas.
Recibiu algúns premios polos seus traballos de tradución, foi finalista en dous certames poéticos
e tras a súa inesperada morte fixéronselle varias homenaxes: en maio do 2004 unha organizada en
Vigo pola Asociación Galega de Editores, pola Asociación de Tradutores Galegos e pola AELG.
Nese ano tamén se publicou un libro Xela Arias, quedas con nós, coordinado polo seu pai e no que
colaboraron as voces máis destacadas do panorama literario da época.

Desde o 2018 existe o Premio Xela Arias que recoñece o seu labor de tradutora. O Concello de
Redondela  denominou  a  biblioteca  municipal  de  Chapela  como  Biblioteca  Xela  Arias.  O  seu
concello natal (Sarria) decidiu dedicarlle unha rúa. No 2019 a plataforma A Sega dedicoulle o Día
das Galegas nas Letras e este ano 2021 a RAG concedeulle a homenaxe do Día das Letras
Galegas.

Achégate a min
Perdón, ¿que é unha autopoética?
Cada escrita é autopoética
Son eu
Que cuestiono o amo bico plantexo e replantexo
por verme
saír e perderme
¡un obxectivo!
Achegarme a ti.

Festival da Poesía do Condado, 1984

Busco o modo de te acompañar sen estorbo,

que sexas ao meu carón feliz e creador

de ti,

de ti e mailo mundo que apañes.

Darío a diario, 1994
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