
 

 

 

 

LETRAS GALEGAS 2021 
Programación especial  
 

 

XELA ARIAS CASTAÑO 

Sarria (1962)-Vigo (2003) 
 
  É Xela Arias unha poeta fora de 
catálogo?. Foi unha muller 
adiantada ao seu tempo?. Moitas 
interrogantes para unha muller 
rebelde, inconformista e 
inqueda, na busca da liberdade 
individual e colectiva e que a 
fixeron tomar posicións vitais e 
imaxinativas de seu, moitas 
veces incomprendidas e outras 
incomodas para que a 
arrodeaba. 
 
  O seu desenvolvemento de 
cativa na granxa-escola de 
Barreiros permítelle xogar e 
observar a realidade sen 
ataduras no que o movemento, a 
descuberta dos lugares e facelo 
propio son elementos que forxan 
o seu carácter e determinan o 
seu futuro. 
 
  O seu paso polo colexio Fingoi, 
un centro no que se integra o 
libre ensino e o medio no que se 
insire, así como o ser mixto 
profunda nas primeiras 
deducións da granxa-escola e 
que, máis tarde no Vigo en 
desenvolvemento, reafírmanse 
na lingua galega, na escrita e na 
invención de contos e historias. 
 
  A vontade de seguir un camiño 
propio que a levou a manter 
distancia co existente e co 
discurso dominante, non lle 
impediu comprometerse con 
diversas causas tanto na 
cuestión de xénero como no 
social, no cultural ou no político. 

 

DÍA 8 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“CÉ ORQUESTRA PANTASMA” 
co seu concerto espectáculo “A voar” (para a cativada) 

 

DÍA 15 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“LUÍS O CARUNCHO” 

“GERMAN SON”  
Musicando poetas galegas 

 

DÍA 16 DE MAIO, ÁS 19:30 H. 

“TEATRO ESCOiTADE” 
Representación da peza de Ricardo Carballo Calero “AUTO DO 
PRISIONEIRO! (primeira parte) en homenaxe a Pastora 
Comesaña. 
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DÍA 17 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“ZELTiA iREViRE” 
concerto para a mocidade. 

 

 

"Sempre foi unha loitadora. 

Coido que esa, loitadora, é a 

palabra que a define mellor". 

A súa nai. 
 

 
Independénciome para que eu 
saiba 
onde quero estar atada, onde 
as fronteiras ou a morte das 
fronteiras, 
onde 
a man espada levanta e anota 
media terra, media historia, 
media 
lingua desmedida que non usa 
máis có silencio da espera en 
media guerra 

 

DÍA 21 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“SHEiLA GARCÍA” 
Taller creativo-didáctico “Itinerario dende Exeria a Xela 
Arias (de catro a doce anos). 

 
 

DÍA 22 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“UNiÓN MUSiCAL DE VALLADARES” 
Concerto especial “De raigame galega”: 
 

 Siete rosas, de Alejandro del Río. 

 Contos de Alentraia, de Eugenio Pazos Reyes, 

 Airiños, aires, de Gustavo Freire. 

 Cantigas de Ourense, de Felix Molina. 

 Muiñeira dos pendellos, Juán Lois Diéguez. 

 Temas galegos para xilófono, arranxo de José 

Iglesias. 

 Troulada, arranxo de José Iglesias. 
 

 



 

 

 

 

DÍA 23 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“ESCOLA DE ACORDEÓNS DO CVCV” 

“GRUPO DE GAiTAS ATURUXO” 
 

Concerto de pezas adaptadas da música tradicional. 
 
 

POEMAS (ANACOS) 

 

Pero deixa agora 
que esquezan os nosos nomes os 
paxaros que ensinamos 
e volvan novos o tempo da inocencia 
e ... deixa, deixa agora que 
esquezamos 
onde van os nosos corpos en traslado 
 
 
 
Imos, meu ben, camiñar sereno 
pola cidade sen ramplas nas aceras. 
Imos comeza-lo xeito da túa vida, e 
mírame,  
mesmo as bolsas dos meus ollos 
serán monecos 
dos teus días xunta min. 
 
 
 
Que é o necesario? 
Coma sempre: 
asumir que me equivoco e seguir 
investigando, 
Coma sempre en min, 
e máis contigo. 
 
 
 
A distancia, observo que observas,  
que probas, vacilas e recolle-las 
certezas. 
 
 
 
A unidade componse. 
Da desorde. 
 
 
 
Porque contraes débedas 
cos pasos que enlazas. 

 

DÍA 28 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“MARTA DA COSTA”, poeta e 

“HELENA PÉREZ”, editora e compañeira de traballo de 

Xela Arias. 
 

Charla sobre Xela Arias con lectura e recitado de poesía.  
  

DÍA 29 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“OS CARUNCHOS”, presentación do novo disco LINGUA 

DE XIGANTES! 
 

 

 

DÍA 30 DE MAIO, ÁS 19:00 H. 

“TEATRO DO AR”, presentación da súa nova obra UN 

VALS PARA CINCINNATI! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5 DE XUÑO, ÁS 19:00 H. 

“PAULiÑA”, concerto para a mocidade. 
 

 

 

OBRAS 

Poesía 

• Denuncia do equilibrio 

(1986), Edicións Xerais de 

Galicia 

• Lili sen pistolas (1986, 

obra inédita). 

• Tigres coma cabalos 

(1990), Xerais; con fotos 

de Xulio Gil,  

• Darío a diario (1996), 

Edicións Xerais de 

Galicia,  

• Intempériome (xullo de 

2003), Espiral Maior, 

• Maldito lindo (obra 

inédita). 

• Xela Arias. Poesía reunida 

(1982-2004) (2018), 

Xerais. 

 

 

 

  

DÍA 6 DE XUÑO, ÁS 19:00 H. 

“ALiCORNiO”. Grupo da ETRAD de música tradicional 

con arranxos propios. 
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