
Tódolos bebés son tu e ningún coma ti.
Tódolos nenos son tu e ningún coma ti.
Tódolos adolescentes son tu e ningún coma ti.
Tódolos mozos son tu e ningún coma ti.
Tódolos anciáns son tu e ningún coma ti.
Tódalas nais son eu e todas, coma min, saben

que es único.
 
Darío a diario (1996)

Así, aquí,
neste lenzo imaxinado e suxestivo:
non me sei se non me trato
aquí.
Non me sei se non te trato
aquí.
Non te sei
              se non me trato
aquí.

         A unidade componse.
         Da desorde.

Desordénome, amor,
e dou co punto
único
do centro dos abrazos.

Abrazo a desorde das ideas
e sei
que a unidade se compón.

         A unidade componse.

         Da desorde.

Vencerse é cousa
de se tratar.
                                  -Xela Arias, 2003
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Intempériome

"Escribo en galego porque estou
aquí e, desde logo, Galicia

pertence, aínda, aos derrotados"

Alumnado 3º ESO
IES VIrxe do Mar

Agora na primavera fixen nove
anos. Son moitos para non
procurar nada de proveito na
vida, así que vou escribir un
libro. Tamén, a verdade é que
non sei moito se serven para
algo. Se facer un libro é facer
algo de proveito.



Xela Arias Castaño naceu o 4 de marzo de
1962 en Ortoá (Sarria) e morreu á idade de 41
anos (o 2 de novembro de 2003) en Vigo, dun
ataque cardíaco.
Mudouse a Lugo en 1965 e estudou no
Colexio Fingoi, mais por motivos laborais do
seu pai a familia trasladouse a Sárdoma, Vigo.
Nesta cidade medrou e desenvolveu toda a
súa actividade, converténdose nun referente
do mundo editorial e da poesía de muller.

En 1992 casou co fotógrafo e matemático
Xulio Gil Rodríguez, con quen tivo en 1994 ao
seu único fillo, Darío.

En 1980 comeza a traballar na editorial Xerais,
primeiro como oficinista e logo como
correctora e asesora lingüística durante dez
anos.

Deuse a coñecer en 1986 con Denuncia do
equilibrio, poemario finalista do Premio
Losada Diéguez.

Tamén foi finalista do Premio Esquío con  Lili
sen pistolas, libro que aínda hoxe permanece
inédito.
Posteriormente publicou Tigres coma cabalos
(1990), Darío a diario (1996) e Intempériome
(2003).

Ademais, participou en libros colectivos
como Palabra de muller (1992), Rosalía na
palabra de once poetas galegas (1997) e
Daquelas que cantan (Fundación Rosalía de
Castro, 2000).

BIOGRAFÍA

Traduciu ao galego numerosas obras (Amor de
perdición de Castelo Branco; Drácula de Bram
Stoker, O derradeiro dos mohicanos, de
Fenimore Cooper, O Spleeen de París de
Beaudelaire...) e foi premio de tradución
Ramón Cabanillas.

No curso 1999-2000 comezou a exercer como
profesora substituta de ensino secundario, de
lingua e literatura castelá, en institutos de
Santa Comba, Moaña, Pontevedra, Santiago de
Compostela e Vigo.

"Pois se me declaro inconforme co mundo, se me declaro contradictoria
e filla das miñas contradicións (...) a poesía convérteseme nunha táboa
de salvación no naufraxio das razóns estritas. Necesidade que xorde da
urxencia por entender o humano contraposto, pero tamén, e quizais
antes, do descontento coa orde establecida, calquera que sexa"


