DARÍO A DIARIO.
Invasión que se me convén fantástica.
Invasión sen ocasión.
Invadíuseme a vida de cueiros e biberóns,
de roupiñas pequenas e xoguetes de colores,
de risas, choros,agarimos,agarimos.

"Non vou de feira, só escribo"

Xela Arias

Darío a diario.
A túa man ocupa un cuarto da miña xigante,
por iso detesto un pouco tantas palabras.
Todas para ti, ¡son a raíña parlante!,
¡emperatriz de sons guturais en diante!
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"Escribo en galego porque estou
aquí, e, desde logo,
Galicia pertence, aínda, aos
derrotados."

Sofía Liñares Abelenda (2ºA)

IES Xulián Magariños (Negreira)

Xela Arias naceu en Ortoá, en Sarria, 0 4 de
marzo de 1962, é a maior de cinco irmáns. Os
tres primeiros anos de vida decorren na
contorna da Granxa de Barreiros. Inicia os seus
estudos de primaria no Colexio Fingoi de Lugo.
En 1969 a familia trasládase a Vigo, cidade
decisiva na obra de Xela. Completa o ensino
primario na Escola Nacional Graduada de
Sárdoma en Moledo onde o seu pai exerce
como mestre.

En 1980 Xela Arias decide non presentarse os
exames de COU.
Uns meses despois deixa os estudos e comeza
a traballar en Edicións Xerais de Galicia.
Primeiro fai funcións de oficinista e dous anos
despois
incorpórase
ao
Departamento
Editorial, nos apartados de creación e
investigación.

A mediados dos oitenta vivía soa, traballaba
nunha editorial, e levaba un estilo de
vida
intrepedidamente urbano. No 1986 publica a
súa primeira obra Denuncia do equilibrio. Son
poemas indagatorios de linguaxe fracturada.

Despois de dez anos de traballo na editorial,
Xela Arias decide retomar os estudos. En 1991
comeza Filoloxía Hispánica na Universidade de
Vigo
e
posteriormene
estuda
GalegoPortugués.

Xela, muller traballadora, loitadora, estudante....
Entre 1990 e 1996, estuda e traballa ao mesmo
tempo; traballaba como correctora de estilo e
editora das coleccións Xerais Universitaria e
Biblioteca de Autores Galegos, preparando
orixinais, corrixindo textos... Tamén completa a
súa formación asistindo a cursos e congresos.
Colabora con varios artigos en xornais diarios e
mantén unha ampla actividade literaria: recitais,
encontros, presentacións... Publica poemas en
libros colectivos e en revistas

A súa actividade laboral desempéñaa con
responsabilidade e rigor da mesma forma que o
fai con respecto á lingua galega.

En 1990 pública Tigres coma cabalos.
Xela Arias casará en 1992 co matemático e fotógrafo
Xulio Gil Rodrigez, con quen tivo, en 1994, o seu
único fillo, Darío. Sepárase xudicialmente no 2002.
Da experiencia da maternidade escribe Dario a
diario, publicado en 1996. Percorre a vivencia cotiá
da maternidade en 23 poemas, que reflexan o amor
polo seu fillo.

Xela foi profesora de secundaria de Lingua e
Literatura Castelá, impartiu clase en nove centros
de ensino en apenas 4 anos.
En xullo de 2003 publica Intempériome.
Xela Arias falece o 1 de novembro de 2003.
Preparaba co músico Fernando Abreu, o
proxecto poético musical “ Vencerse é cousa de
se matar” ao redor do seu último libro. A
inesperada morte da escritora, conmociona ao
mundo da cultura. Organízanse homenaxes e
actos na súa lembranza.
En outubro de 2018 publicase Xela Arias Poesía
reunida (1982-2004), a obra recolle a poesía
editada de Xela, os catro libros, e reúne a obra
dispersa publicada en xornais e revistas.

