
Xela tradutora
Xela traduciu para o galego moitas obras desde o 
portugués, o italiano, o inglés, o español e o francés.

Algunhas delas son estas:

Xela Arias
Día das letras galegas 2021

Xela Arias (Sarria, 1962- Vigo, 2003)

Poeta, tradutora, editora, correctora de estilo na 
editorial Xerais, colaboradora na prensa e profesora.

Obras poéticas:

Denuncia do equilibrio, 1986

Tigres coma cabalos, 1990

Darío a diario, 1996

Intempériome, 2003

Xela Arias. Poesía reunida (1982-2004), 2018

Nesta última obra recóllense os catro libros que 
publicara en vida e moita outra obra dispersa en 
xornais, revistas, recitais e publicacións variadas que 
foron aparecendo despois da súa morte. A selección e
edición correu a cargo da crítica María Xesús 
Nogueira.

Obra narrativa:

Non te amola!, 2021

Este libro é a primeira achega á
narrativa de Xela, un libro que
escribiu cando tiña nove anos, 
un texto que é unha biografía
emocional dunha infancia que
se proxecta, vizosa, cara aos
nosos días. Unha descuberta
dunha sensibilidade magnífica.

Presenciamos, daquela, un
acontecemento literario que se 
nos achega as marabillosas
ilustracións de Luz Beloso.
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Xela (re)editada

Darío a diario (1996, reed. 2021)

O terceiro
libro da
autora
dedicado ao
seu único fillo
e onde
achega unha
imaxe da
maternidade
algo diferente
á que se
daba naquela
altura. Ela
mesma
reivindicaba
nun poema
“un xénero feminino algo a desmán das narracións 
para o ano en que nacín”.

Tigres coma 
cabalos (1990, 
reed. 2021)

Un dos libros máis 
transgresores de Xela 
presenta o diálogo entre
os seus poemas e as 
fotos feitas polo 
fotógrafo Xulio Gil. 
Este libro acaba de 
reeditarse agora con 
motivo da celebración 
deste ano, nunha 
edición moi elegante a 
cargo da editorial 
Engaiolarte.

As biografías de Xela 

Xela quixo ser ela de Yolanda Castaño

A poeta Yolanda Castaño 
cóntanos neste libro a vida 
de Xela Arias e móstranos 
como xa na infancia dunha 
nena escritora se albiscan 
os valores que guiarán o 
seu camiño: queimar vellos 
prexuízos, desoír 
expectativas, rebelarse 
contra as imposicións e non 
deixarse guiar por modelos 
de segunda man. A 
biografía de Xela Arias é a 
aventura radical de chegar a

ser unha mesma.Xela Arias foi precursora e un 
auténtico referente para xeracións de autoras galegas.
Unha muller que deixou a súa pegada na renovación 
de tres campos: a poesía, a tradución e a edición de 
libros na nosa lingua; dende a independencia, a 
sensibilidade e a perspectiva de xénero.

Intempestiva. Unha biografía (literaria) de 
Xela Arias  de Montse Pena Presas

Nesta biografía dinos
Montse Pena Presas
que Xela Arias foi
unha muller
adiantada ao seu
tempo. De Sarria,
pero viguesa. Poeta
universal. Moderna
absoluta. Editora.
Profesora. Sobre
todo, poeta. Montse
Pena Presas
achéganos a ela
como nunca antes se
fixo. Un texto vigoroso. Como Xela Arias.

Xela recreada 

Coma todos os anos por maio, a celebración do Día 
das Letras Galegas tráenos novas creacións e 
recreacións da obra da persoa homenaxeada. 
Este ano, ao se tratar dunha autora tan moderna, 
urbana, transgresora e avanzada ao seu tempo,  
están aparecendo moitos traballos artísticos á conta 
da súa obra. 

Aquí queremos
destacar esta obra
marabillosa: 
XelaArias,
palabra á
intemperie (2021),
na que a poeta Emma
Pedreira e a ilustradora
Laura Romero
establecen un diálogo
sobre a súa visión da
obra de Xela. Unha
obra deliciosa.

Outra é o álbum musical que vén de sacar A banda 
da Loba  co título Hasme oír (abril 2021). Este 
traballo contén sete cancións elaboradas con ou a 
partir de
poemas de
Xela Arias.
Algunhas delas
contan cun
vídeo e outras
xa se poden
escoitar en
plataformas
como por
exemplo
Spotify.

Animádevos a
oílas!
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