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Limiar 

O obxectivo desta guía didáctica é afondar, desde unha perspectiva multidisciplinar, na obra, época, 

lingua e situación sociolingüística da etapa histórica en que viviu Xela Arias, autora homenaxeada 

este ano no Día das Letras Galegas.  

Contamos para facelo coa colaboración e participación do alumnado e profesorado de todos e cada 

un dos departamentos do noso centro, coordinado polo EDLG.  

O centro EPAPU Nelson Mandela sitúase no Centro Penitenciario da Lama (Pontevedra). O feito de 

situármonos nun centro penal condicionou o desenvolvemento do proxecto, pois parte dos internos 

non poden asistir ás aulas de xeito sistemático por razóns derivadas da súa situación de privación 

de liberdade. Este proceso tamén se viu afectado negativamente por ser moi restrinxido o acceso 

ás novas tecnoloxías, xa que está prohibido o emprego de Internet. Alén disto, a ilusión por 

contribuír á divulgación da obra e da época da autora homenaxeada, así como á dignificación e 

normalización da lingua galega, fixo que o alumnado buscase unha alternativa para o deseño e 

creación dos carteis. Así, foron empregadas distintas técnicas e distintos materiais para a súa 

realización manual: barro, madeira, pintura, fío, papel, etc. A participación foi tan elevada que non 

todas as creacións tiveron cabida na exposición, mais empregámolas para ilustrar as actividades 

desta guía (agás as fotos da propia Xela, postas á disposición do Seminario Galán e da SXPL pola 

súa familia). 

Xela Arias é unha icónica poeta progresista, feminista, transgresora, achegada ás sensibilidades 

contemporáneas, autora dunha interesantísima obra sobre a que convén volver, por iso queremos 

compartir con toda a comunidade educativa galega a súa forma de ver a vida e o seu pensamento, 

potenciando o estudo da súa obra e da época a través de actividades motivadoras dirixidas a 

distintos ámbitos de coñecemento. 

Atendendo ao carácter multidisciplinar e multicultural do noso proxecto, tamén quixemos facer 

unha chiscadela ao Xacobeo 2021 en forma de cuncha do peregrino, que é sen dúbida o símbolo 

máis universal e representativo do Camiño de Santiago, por iso aparece nos encabezamentos dos 

carteis da exposición e seguirá presente ao longo da guía didáctica, engadindo ademais algunha 

actividade específica sobre a conmemoración do Ano Santo. 

A autora amosa ao longo da súa vida e obra unha actitude crítica con clara conciencia de xénero. 

Para ela, a poesía era unha necesidade que xurdía “da urxencia por entende-lo humano contraposto, 

pero tamén, e quizais antes, do descontento da orde establecida, calquera que sexa (para empezar, 

por imposta, por non decidida)”. Consideraba as relacións persoais o motor do mundo, e en moitas 

ocasións deixou patente que non quería a represión, a falsidade, a mentira... Case 20 anos despois 

da súa morte, aínda hai moito camiño que percorrer de cara á completa eliminación da 
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discriminación. Estamos completamente seguras e seguros de que Xela apoiaría na actualidade o 

movemento moderno a prol dos dereitos LGTBI. En Galicia constituíronse nas últimas décadas 

moitos colectivos en defensa dos dereitos LGTBI, porén, o 28 de xuño segue sendo unha xornada 

de reafirmación da identidade de cada persoa e do seu dereito a ser como é e queira ser en 

calquera espazo e situación social, que era xusto o que Xela proclamaba. Por todo isto, aí vai a nosa 

pequena homenaxe á comunidade a través do emprego das cores da bandeira que a representa 

nos encabezamentos dos carteis e en distintas actividades desta guía didáctica. 

Biografía 

Xela Arias Castaño naceu no ano 1962 en Sarria. Os seus primeiros 

anos transcorren na contorna da Granxa de Barreiros, proxecto 

pedagóxico na aldea de Ortoá que buscaba integrar a natureza e 

a cultura galega na aprendizaxe. 

En 1965, a familia mudouse a Lugo e Xela iniciou os estudos no 

Colexio Fingoi. Por mor dos compromisos laborais do pai 

trasladouse máis tarde á parroquia de Sárdoma, en Vigo, onde 

rematou a ensinanza primaria. Cursando 5º de EXB gaña o 

primeiro premio no VI Concurso de Contos Infantís “O Facho”, cun 

conto titulado A fraga dos paxaros e a fraga leopardicia que 

escribiu dun tirón xusto dous días antes de rematar o prazo de 

entrega. 

De 1976 a 1980, cursou o bacharelato e o COU no IES Castelao, aínda que por proximidade tocáballe 

o IES Santo Tomé, pero non quixo ir a un centro que separase por sexo. Cando rematou o COU 

abandonou as aulas e comezou a traballar en Edicións Xerais de Galicia, onde desempeñou primeiro 

labores de administración e logo de corrección de estilo, de edición e de tradución. 

Desde 1982, deu a coñecer a súa poesía a través de distintas publicacións periódicas en revistas e 

fanzines que proliferaban en Galicia nese momento. Os festivais, recitais, xornais e semanarios tamén 

xogaron un papel importante acollendo os seus versos. 

En 1986 foi finalista do premio Losada Diéguez co seu primeiro libro, Denuncia do equilibrio. En 

1990 saíu do prelo Tigres coma cabalos, asinado coa súa parella, o fotógrafo e matemático Xulio 

Gil, e, en 1996, o poemario Darío a diario, dedicado ao seu fillo. De 2003 é a súa derradeira obra, 

Intempériome, publicada despois da súa morte.  A súa obra poética tamén se deu a coñecer en 

libros colectivos como Palabra de muller (1992) ou Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once 

escritoras galegas. 
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Alén da súa tarefa poética, Xela Arias dedicouse á tradución ao galego de diversos autores como 

Joyce, Fenimore Cooper e Fernández Flórez. Escribiu varios relatos, algúns deles incluídos na obra 

Contos eróticos/elas (1990). Ao longo do mes marzo deste ano, a editorial Galaxia publica a obra 

Non te amola!, obra narrativa na que Xela proxecta a súa infancia cara ao futuro. 

Sen abandonar as anteriores ocupacións, en 1991 retomou os estudos para cursar Filoloxía Hispánica 

na Universidade de Vigo e, posteriormente, a especialidade de galego-portugués. Desde 1999, 

exerceu a docencia en distintos institutos de Galicia. Foron anos de intensa actividade cultural e 

implicación cívica, nos que participou nas mobilizacións contra a guerra de Iraq e a catástrofe do 

Prestige, na Festa da Muller ou nas Noites Solidarias de Implicadas no Desenvolvemento. 

A súa morte en 2003, cando preparaba con Fernando Abreu o proxecto poético e musical Vencerse 

é cousa de se tratar, ocasionou unha fonda conmoción no mundo cultural, que lle tributou 

numerosas lembranzas e homenaxes, como a organizada en Vigo en 2004 pola Asociación Galega 

de Editores (AGE), a Asociación de Tradutores Galegos (ATG) e a Asociación de Escritores en Lingua 

Galega (AELG). 

Xela Arias, a súa poesía 

Segundo o criterio xeracional adoptado maioritariamente nos estudos de poesía galega, Xela Arias 

pertencería á denominada poesía dos oitenta, aínda que esta denominación xera gran controversia.  

Na poesía de Xela non hai cabida para o culturalismo, tematizacións decadentistas do paso do 

tempo, barroquismos formais, ou para o preciosismo verbal, características todas elas da poesía dos 

oitenta. Ela desafiou as visións simplificadoras sobre esa xeración coa súa linguaxe, orientada á 

distorsión sintáctica e o neoloxismo, explorando a dimensión social da poesía desde unha 

perspectiva máis achegada á dos 90 e mesmo á dos 2000. 

Na poesía dos oitenta consolídase progresivamente unha poética da muller, representada por voces 

como Pilar Pallarés, a propia Xela, Luísa Castro, Chus Pato e Ana Romaní, que procuran marcar cun 

trazo feminino a súa escritura. A construción dunha poética feminina foi un dos legados máis 

importantes que esta época deixou á poesía dos noventa. Xela foi recoñecida como precursora 

destas escrituras de xénero que agromaron con forza nos anos noventa. 

A propia poeta manifestou en numerosas ocasións un sentimento de desamparo xeracional, non se 

sentía identificada coas persoas da súa idade que estaban a escribir poesía. Tamén se mostrou 

consciente da súa soidade como escritora e como muller, e criticou o carácter invisibilizador das 

etiquetas: “Négome a que se diga que fago escritura feminina porque son muller” (Porteiro 1996:3). 
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No retrato de Xela aparecen varias figuras xeométricas. En grupos de 3-4 persoas 

respondede ás seguintes preguntas: 

 Cal é a figura predominante? 

 Existen diferentes tipos desta figura, cantos atopades de cada un deles? 

 Atopades outros polígonos diferentes ao predominante? Se é así, indicade cales e 

cantos hai de cada un deles. 

 Calculade a área total dos polígonos de cor azul. 

Non compartades a vosa solución co resto dos grupos ata o final. Cando todos 

rematedes poñede en común a información e comprobade se todos chegastes á 

mesma conclusión. Buscade na rede que significa o grao de erro nun experimento e 

a rigorosidade científica e aplicádeo aos resultados de toda a clase. 

PURAMENTE XELA 1 

1 

Agora respondede ás seguintes preguntas: 

 Cales son as cores primarias? Están todas empregadas no 

retrato? Se é así, indicade a porcentaxe de cada unha delas 

(tede en conta cada figura coma unha unidade para 

simplificar a tarefa). 

 Existen outras cores que non sexan as primarias? Cales? De 

que mestura de cores  proceden? Tendo en conta esta 

procedencia volvede calcular a porcentaxe de cores primarias 

do apartado anterior. 

2 

Talla en madeira 

Analiza o rostro de Xela Arias. Describe os seus trazos e a súa expresión facial e a 

partir deses datos, explica cal pode ser a súa situación emocional. 

3 
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Agrupados en parellas, realizade un retrato xeometrizado 

do voso compañeiro ou compañeira como o do cartel. 

Subídeos á páxina web ou blog do voso centro e creade 

un código QR para cada un deles. Colgade os códigos 

polos corredores e intentade adiviñar quen é a persoa 

retratada. 

A poeta contribuíu á renovación da poesía galega coa achega de novos temas e un 

estilo moi persoal. Agrupados en parellas, investigade cales foron estes temas e 

facede un esquema coas características principais do seu estilo. 

Detalle do Cartel 1 

4 

Cando naceu, Xela Arias foi inscrita co nome de 

María de los Ángeles, que mudou en 1984 polo 

de María dos Anxos, se ben foi chamada Xela 

desde os seis anos. Finalmente, en 1995 un xuíz 

autorizou o cambio de nome polo de Xela. 

A antroponimia é a rama da lingüística que se 

ocupa dos nomes propios e apelidos das persoas, 

e a toponimia a parte que se encarga de recoller 

e interpretar os nomes dos lugares.  

Consulta os apelidos de Xela e os teus na Cartografía 

dos apelidos de Galicia. 

Fai unha comparativa do número 

de ocorrencias, porcentaxe, 

posición e número de concellos de 

cada un deles: 

http://ilg.usc.es/cag/index.jsp 
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Xela na infancia 
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http://ilg.usc.es/cag/index.jsp
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Xela morreu dun ataque ao corazón. Investiga por 

que razóns pode alguén morrer desta doenza e 

pescuda na biografía da autora se algún aspecto da 

súa vida podería ocasionar este tráxico final.  

 En grupos de 3-4 persoas creade unha exposición 

en PowerPoint de como máximo catro 

diapositivas coas vosas pescudas e expoñédea ao 

resto da clase.  

PERCORRIDO BIOGRÁFICO 2 

1 

Xela Arias foi recoñecida como precursora das 

"escritoras de xénero" dos 90. Relaciónase a Xela 

Arias con Olga Novo, Lupe Gómez ou Yolanda 

Castaño... 

 Coñeces a estas autoras? Investiga sobre elas e 

indica que trazos teñen en común coa obra de 

Xela. 

 Se pensamos nas autoras feministas actuais, 

a cantas coñeces? Que similitudes presentan 

coa autora homenaxeada? 

2 

Escultura en arxila pintada 

Compleméntanse as vosas indagacións ou repítense? Poñede toda a información en común e 

entre todo o grupo aula e elaborade un mural coa imaxe dun corazón, as súas partes, unhas 

breves palabras de como é o seu funcionamento e como se ve afectado debido ás prácticas 

nocivas para a saúde investigadas. 

Xela nova 
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Realiza unha banda deseñada sobre algún dos días na vida 

de Xela Arias. Para facelo, tes que usar os datos que acabas 

de coñecer dela.  

Se queres facelo usando o ordenador como 

axuda, podes entrar na seguinte ferramenta de 

banda deseñada que che axudará: 

https://www-es.pixton.com/ 

Ata os sete anos de idade Xela estudou na Granxa de 

Barreiros en Ortoá (Sarria). Aínda que non teñamos a 

certeza, probablemente a esa idade xogaría a algún dos 

xogos nos que a continuación ides participar facendo un 

circuíto de xogos tradicionais galegos. 

Como xa sabedes, Xela faleceu no ano 2003 a consecuencia dunha enfermidade 

cardíaca. A continuación faremos un circuíto de primeiros auxilios para que saibades 

como reaccionar ante unha situación de risco para a saúde. 

Catro esquinas, tabas, ra, pelete, porca, buxaina, 

billarda, sogatira, chave 

Kahoot de preguntas teór icas  sobre pr imeiros aux i l ios  

(https : / /b i t . l y /2ZTRXKF )  

Caso práct ico :  persoa inconsc iente que respire - PLS (pos ic ión latera l de segur idade)  

Caso práct ico :  persoa inconsc iente que non respire -  RCP (reanimación 

card iopulmonar)  

1ª estación 

3 

4 
 

Coñecedes os xogos? En grupos de 

3-4 persoas buscade información na 

rede ou indagade nas vosas 

familias en que consistía cada un 

deles. 

5 

2ª estación 

3ª estación 

Caso práct ico :  persoa at ragoada .  OVACE (obstruc ión da v ía  aérea por  corpo estraño) ,  

c inco golpes  intraescapulares  + manobra de Heiml ic h 
4ª estación 

Ilustración con rotulador e cordón 

Bólas de coiro 
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Co obxectivo de coñecer a vida da autora homenaxeada, ides participar na gymkhana de Xela. 

En primeiro lugar deberedes elaborar o seguinte material: 

 10 cartas que amosen lugares do voso centro 

 1 carta de saída para cada equipo participante 

 9 cartas con probas (como as que se amosan nos exemplos) 

 1 carta de fin de xogo 

A continuación, teredes que organizarvos en grupos de 3-4 persoas e nomear o xurado. O profesorado agochará 

unha carta con probas xunto cunha de lugar en diferentes puntos do centro.  

Unha vez preparado o xogo, seravos entregada a carta de saída e deberedes dirixirvos á situación indicada en cada 

carta, onde atoparedes unha carta de proba así como a carta coa seguinte localización se sodes quen de atopar a 

solución. O xogo remata cando un dos equipos acade satisfactoriamente todas as probas. 

6 
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Entre as numerosas causas sociais nas que participou activamente a poeta, atópase a 

de activista medioambiental tras a catástrofe do Prestige. En 2003, este barco 

accidentouse fronte as costas galegas deixando un rastro negro tras de si ata o seu 

afundimento uns días despois.  

 Saberías dicir que é o chapapote, o vertido que derramou o cargueiro?  

 A densidade relativa do chapapote é de 0,993 kg/m3 e, segundo o CEDRE (Centro 

francés de documentación, investigación e experimentación da contaminación 

accidental do mar), o fuel óleo vertido tiña a capacidade de mesturarse nun 50% 

coa auga do mar. Como cres que se comportou cando se verteu no océano 

Atlántico? 

 O Prestige verteu 77.000 toneladas de chapapote e contamináronse 2.000 km de 

costa. Se se desprazara de forma homoxénea, cal sería a cantidade de persoas 

voluntarias como Xela necesarias para limpar as costas nun período dunha semana? 

Investiga e atopa a cantidade deste hidrocarburo que se atopa nas augas mariñas. 

Por que sendo maior non se lle dá a mesma importancia? 

 As imaxes das persoas voluntarias con EPIs deron a volta ao mundo. Estas 

proteccións eran necesarias debido á toxicidade dos compostos químicos que o 

conforman. Pero, cales son as consecuencias nocivas para a saúde humana?  

 Ante todo, o afundimento do Prestige foi unha catástrofe para o medio ambiente. 

Realiza unha investigación sobre como afectou á flora e á fauna da costa galega. 

Cal de todas estas repercusións negativas pensas que tería máis efectos a longo 

prazo na cadea trófica? 

 Fala dos diferentes métodos que se empregaron para paliar esta catástrofe sen 

esquecer o desenvolvido pola Universidade de Vigo. En que se baseou este último 

método? 

MULLER COMPROMETIDA 3 

1 

Talla en madeira 
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O Festival da Poesía no Condado é un certame poético e cultural que se 

celebra a primeira fin de semana de setembro en Salvaterra de Miño. 

Presenta un programa cun ton reivindicativo que sempre enfocou a súa 

mensaxe nas reivindicacións populares do momento. 

 Investiga onde e con que intención nace o festival. 

 En pequenos grupos de 3-4 persoas, deseñade un programa ficticio 

do festival para este ano. Cal sería o elenco de artistas invitados? Cal 

sería o eixe temático do festival? Que causas serían reivindicadas? 

"Foi ela quen decidiu matricularse, cando chegou o momento, 

no instituto do Calvario porque era mixto. Sempre foi unha 

loitadora. Coido que esa, loitadora, é a palabra que a define 

mellor", di sobre Xela Arias a súa nai.  

 Fixeches algunha vez algo polo que poderías ser 

considerada como unha persoa loitadora? Compárteo en 

voz alta cos teus compañeiros e compañeiras. 

 Facede unha descrición anónima sobre vós mesmos/as, 

metédeas nun sobre, remexede e, en voz alta, ide lendo 

unha a unha. O resto do grupo aula deberá adiviñar de 

quen se trata. 

2 

3 

Escultura en barro pintado 

Organizados en grupos de 3-4 persoas, seleccionade un conto 

tradicional e adaptádeo ao século  XXI onde os personaxes 

principais non estean cargados de valores e actitudes 

estereotipadas. Posteriormente levade a cabo unha 

dramatización do mesmo, onde se vexan con claridade  os 

aspectos a modificar. 

4 

Floreiro e flores en coiro 
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Como muller preocupada ata a súa morte por diferentes 

causas sociais e políticas, Xela Arias supuxo un modelo a 

seguir para as novas xeracións por esta vertente máis  

loitadora, que se mostra tanto a través da súa poesía como 

en actos públicos, onde se manifesta abertamente o seu 

compromiso. 

Na década dos 90 xa se estaban xestando en España diferentes 

marchas en favor da comunidade LGTBI. En grupos de 3-4 

persoas, tentade dar resposta ás seguintes preguntas: 

5 

A miúdo, cando escoitamos que “na biodiversidade están as solucións para os futuros 

problemas”, esta frase cae en saco roto sen decatarnos da importancia que isto ten para a 

nosa vida e a nosa sociedade. Xela foi unha muller comprometida que participou en diferentes 

movementos ligados á contestación política e social (entrada na OTAN, persoas afectadas polo 

afundimento do Prestige, contra o racismo ou a guerra de Iraq). Reflexiona sobre a liberdade de opinión 

e sobre esta diversidade de pensamento. Que cres que ocorrería se non existise tal diversidade? 

Con respecto á diversidade biolóxica, son moitos os organismos e microorganismos que se 

pensaban sen utilidade que resultaron claves para a cura de determinadas enfermidades.  

Hoxe en día existe un tratamento en vías de investigación, 

baseado nesta diversidade, para tratar a enfermidade da COVID 

19. Busca información respecto disto (pode axudarche consultar 

o contido deste ligazón: https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/ciencia/2020/09/16/5f61b00321efa0c8118b457c.html), e 

debatede no grupo aula sobre a importancia da biodiversidade 

no campo da saúde. 

 Coñecedes a bandeira que representa ao colectivo? Que  significado ten cada unha das 

cores? 

 Sempre tivo o mesmo colorido? Que simboliza? 

 Son as siglas actuais as mesmas que na súa orixe? Que colectivos representan 

cada unha das letras? Houbo algunha modificación ao longo destes anos? 

6 

Á esquerda, ilustración en pintura acrílica 

Talla en madeira 

Á dereita, talla en madeira 
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Xela Arias foi proposta varias veces para o Día das Letras Galegas, mais seguiu 

agardando por esta homenaxe merecida por parte da Real Academia Galega, que non 

lle chegou ata este ano.  

Xa no 2014 soaba como posible autora recoñecida, de aí que o Consello da Cultura Galega 

organizara nestas datas unhas xornadas tituladas “Xela Arias e Luísa Villanta: letras, 

interartes, proxectos na fin de século" onde se abordaba o seu traballo de tradución e 

edición. Por mor disto, editouse o seguinte vídeo onde importantes persoeiros do mundo 

da cultura galega e compañeiros/as da escritora analizan a súa traxectoria laboral e 

artística: https://www.youtube.com/watch?v=6hTi4-kCN40&feature=youtu.be 

Mirade o vídeo con atención e respondede ás seguintes preguntas: 

 Como foron os seus inicios laborais? 

 Como foi a súa vida como tradutora? 

 Que obras traduce e de que linguas? 

 De onde lle vén esa afección pola tradución? 

 A que outras actividades se dedicou? 

 Que asociación fundou a escritora? 

 Como se define a súa poesía? 

XELA EN XERAIS 4 

1 

Escultura de cerámica e arame 

14 
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GUÍA DIDÁCTICA  

En grupos, lede a sinopse dos libros en inglés que Xela traduciu e explicade en 

galego ao resto da clase de que trata cada obra. A escoller entre: 

 Fabled Cities, Princes and Jinn from Arab Myths and Legends, de Khairat Al-Saleh. 

 The Witches, de Roald Dahl. 

 Dubliners, de James Joyce. 

 The Last of the Mohicans: A Narrative of 1757, de James Fenimore Cooper. 

 Dracula, de Bram Stoker. 

 Black Venus, de Angela Carter.  

 Wide Sargasso Sea, de Jean Rhys. 

En pequenos grupos de 3-4 

persoas, escollede unha 

nacionalidade. Empregade todos 

o mesmo verso escollido de forma 

consensuada e coa axuda das 

novas tecnoloxías traducide ese 

verso nas diferentes linguas. 

Investigade o significado dun 

mínimo de cinco palabras de cada 

verso traducido. Con toda esta 

información elaborade un cartel, 

plastificádeo e expoñédeo xunto 

co resto de nacionalidades nalgún 

lugar do voso centro, así como na 

páxina web ou blog. 

2 

Marcapáxinas de cartolina e goma eva 

O labor da tradución 

Coñecedes a alguén que se dedique ao traballo de 

tradutor/a? Se é así, facédelle unha entrevista na que 

aparezan as vantaxes e desvantaxes dese traballo. A 

alguén na clase lle gustaría estudar ese grao 

universitario? 

Visitade a páxina web da AGPTI e realizade unha 

listaxe de polo menos seis tradutores que vivan en 

Galicia. Compartide esta información co resto do 

grupo aula e ampliade deste xeito a listaxe. 

Entregádello ao profesorado para conseguir que un 

deles veña visitarvos ao centro e que vos fale do seu 

traballo. Xerade unha lista de preguntas previas antes 

da súa chegada que sexan do voso interese. 

Como tradutora, Xela Arias traduciu ao galego obras de: Jorge Amado, Camilo Castelo Branco, 

James Joyce, James Fenimore Cooper, Wenceslao Fernández Flórez, Carlos Oroza, Gianni Rodari, 

Roald Dahl, Juan Farías, Miguel de Cervantes, Vincens Beltrán, Jan Terlow, Bram Stoker, Angela 

Carter, Charles Baudelaire e Jean Rhys. 

 Pescuda a nacionalidade destas escritoras e escritores e indica cales son de países que 

actualmente pertenzan á Unión Europea. 

 Un deses escritores, aínda que escribiu a súa obra en castelán, era galego. Quen é? Fai un 

resumo da súa biografía e sinala as súas obras máis destacadas. 

3 
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O GALEGO NOS 80 5 

Talla en madeira 

Xela naceu en Sarria pero pasou a meirande parte da súa 

vida en Vigo. 

 Obtén un mapa de Galicia con escala e crea unha liña recta 

entre ambas as dúas cidades. Canto mide en centímetros esa 

distancia? Emprega a escala do mapa para calcular os km. Cal 

é o teu resultado?  

 Busca nunha aplicación GPS (Google Maps ou calquera outra), 

cales son as posibles distancias por estradas entre esas cidades. 

Se conduciras a 100 km/h, canto tardarías en cada un dos 

traxectos?  

 Investiga o prezo da gasolina a día de hoxe na túa cidade e calcula o gasto de cada traxecto. 

Compárao co gasto que realizarías se foras en autobús ou en tren. Que opción é máis 

ecolóxica? Cantas persoas deberían viaxar xuntas no coche para igualar o prezo do traxecto? 

Entre todas as opcións posibles, cal elixirías e por que? 

1 

Xela naceu en Sarria. 

 Cal dos diferentes camiños que van a Santiago pasa por esta vila? 

 Sobre un mapa de Galicia traza o camiño inglés, o portugués, o primitivo, 

o francés, o de Fisterra, a vía da Prata e a ruta do mar de Arousa. Indica 

tamén as principais vilas que atravesa cada un deles.  

 Investigade estas rutas e mencionade o tipo de rochas, vexetais e animais 

que predominan en cada lugar.  

 Imaxina que queres realizar un destes percorridos, planifica o traxecto 

facendo cinco etapas que non superen os 30 km diarios cada unha delas. 

Busca os monumentos máis salientables que deberías visitar ao longo 

dese camiño. 

 Xela naceu no ano 1962 e morreu no 2003. Pescuda cantos anos santos 

composteláns houbo ao longo da súa vida e cales foron. 

2 

Escultura en pedra e cerámica policromada 
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A situación lingüística da época da autora estaba 

marcada por tres tipos de prexuízos que 

condicionaban a actitude do pobo galego ante a súa 

lingua: 

a) O prexuízo sociolóxico 

b) O prexuízo lingüístico 

c) O prexuízo ideolóxico 

A que cres que se refire cada un deles? Define 

coas túas palabras o concepto “prexuízo”. 

3 

A continuación amosámosvos distintos prexuízos sobre a lingua galega. En pequenos 

grupos de 3-4 persoas, deberedes dicir se son verdadeiros ou falsos e explicar o porqué. 

 

O castelán convive co galego en Galicia desde o século 

XIII. Desde aquela, o castelán é unha das linguas de 

Galicia. Non houbo, pois, imposición histórica do castelán. 

Xela escritora 

4 

O castelán é tan lingua propia de Galicia como o galego 

porque é a lingua dos galegos que falan castelán. 

Non me sinto menos galego por non falar galego. 

Falando castelán son tan galego como calquera que fale 

galego. 

A imposición do galego quen máis a está a sufrir son os 

nenos e os inmigrantes. 

Galicia é bilingüe porque a maioría dos seus habitantes 

poden falar dúas linguas; outra cousa é que decidan usar 

libremente, sempre ou case sempre, unha delas. 

A lingua galega nunca foi discriminada. O pobo galego 

elixiu voluntariamente o castelán na procura do seu 

benestar. Os galegos adoptaron de maneira natural o 

castelán porque viron que lles abría máis posibilidades de 

futuro que o galego. 

España é o único país do mundo onde non é posible 

estudar na lingua común do Estado. 

Cando unha persoa se dirixe a nós en castelán, os 

galegofalantes, por educación, debemos cambiar de 

lingua e responder na do noso interlocutor. 

O galego normativo, o que nos impoñen, non é o galego 

que mamaron os nosos pais e avós, e que nós falamos. É 

un galego artificial, aportuguesado, é un neogalego que 

ninguén fala e, ademais, sempre están a cambiar a 

normativa. 

Temos dereito a escolarizar enteiramente os nosos fillos 

na lingua da nosa preferencia, castelán ou galego. 
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Fíxate no verso do cartel. Que cres que quería dicir a autora con esta metáfora? Que 

simboliza para ti o reloxo? 

«DENUNCIA DO EQUILIBRIO» 6 

1 

Na información que tedes sobre o primeiro libro de Xela no cartel, explícase que nel 

se debullan obsesións que se repiten ao longo de toda a súa obra. 

 Explica cales cres que poden ser estas obsesións. Despois fai unha listaxe coas túas 

propias teimas ou cos temas sobre os cales che gustaría escribir se estiveras no lugar 

de Xela Arias. 

Mecedora en miniatura en madeira e tea 

2 

En pequenos grupos de 3-4 persoas, usade unha cadeira 

e tres obxectos máis, creade unha historia radiofónica de 

sons e editádea de forma dixital. Expoñede as vosas 

historias ao resto da clase. As persoas oíntes terán que 

redactar para cada grupo o relato que imaxinaron 

escoitando a súa historia de sons.  

 Exemplo de historia de sons: 

https://www.youtube.com/watch?v=

Aj0I0ieNe7U 

3 

No cartel aparece a imaxe dun reloxo. Ademais de para saber a hora 

que é, podemos empregar o reloxo como compás en caso de 

necesidade. Para poder facelo, tes que apuntar ao sol coa agulla horaria. 

Nesa posición, a bisectriz do ángulo formado pola agulla das horas e as 

doce en punto indicaría o sur no noso hemisferio e o norte no hemisferio 

austral. Compróbao a diferentes horas do día e pon os resultados en común 

co resto da clase. 

4 

Reloxo en madeira 
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Ilustración con rotulador 

Trípode de madeira pintado en azul 

Neste libro a autora  escribe: Teño a alma abrazada por fenómenos 

estraños 

Fenómenos extraordinarios 

Rompo 

Rompéuseme o vaso nas mans. 

Existen moitos outros autores noutras 

linguas cuxas obras poéticas tamén nos 

tocan a alma pola multitude de emocións 

que nos transmiten. Entre eles, pódese 

nomear a obra artística cargada de 

sentimentalismo de Mario Benedetti, 

Ángel González, Elvira Sastre, Miguel  

Hernández ou Marwan, entre outros.  

5 

Busca na rede algún poema que che 

comunique algunha emoción, explica  por que 

o escolliches e que sentimento che transmite. 

Posteriormente, realizade un recital poético na 

aula coa lectura dos poemas seleccionados. 

A imaxe amosa un vaso que se rompe na man. Le con atención a información que aparece 

na ligazón a seguir e responde:  

https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-el-ruido-los-decibelios/ 

 No momento de romperse o vaso, que escoitaría Xela, un ruído ou un son? 

 Que magnitude física se mide realmente cando se calcula o son? Cal é a súa unidade? 

 Entre que rangos dos que marca a figura 5 estaría a rotura do vaso? 

 Que é a contaminación acústica? Que danos ten sobre a saúde? 

Vives actualmente nun lugar con contaminación acústica ou 

estás exposto a ela nalgún momento do día? Cando nunha aula 

falan todos á vez moitas veces ao día, poderíase considerar que 

hai contaminación acústica? 

 O vaso de Xela era de cristal. Que comportamento tivo ese 

material baixo a presión xerada? Que pasaría se ese vaso fora 

de plástico? Como se comportaría? Faría igualmente un ruído 

ou son? Que é máis adecuado en termos medioambientais, a 

reciclaxe do vidro ou a do plástico? Cal se axustaría máis á regra 

das tres R? 

6 
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Poñédevos en grupos de seis persoas. De xeito 

individual, escribide nunha folla unha situación onde 

tiverades algún problema relacionado co amor (ruptura, 

discusión, desexo non compartido...). 

A continuación dobrade a folla, remexédeas todas xuntas, 

escollede unha nova e escribide como teriades resolto o 

problema descrito. Así, de xeito anónimo, o/a protagonista 

de cada historia poderá nutrirse das ideas dos seus 

compañeiros. Finalmente, compartide en voz alta co resto 

do grupo aula se as solucións propostas vos resultaron 

útiles e o que sentistes ao lelo (sen aportar información 

de cal era o voso problema). 

«TIGRES COMA CABALOS» 7 

1 

Ilustración con rotulador 

Na súa obra Tigres coma cabalos, 

Xela describe nun poema o verso 

do cartel "a noite" como "unha 

fráxil liorta de escualos". 

A que cres que se refería, de que 

cres que estaba a falar? Que cres 

que simbolizan os escualos? Fai a 

túa propia descrición poética da 

noite. 

2 

Relevo en madeira 

Pirogravado en madeira 
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Á propia Xela amolouna a recepción que tivo o seu libro Tigres 

coma cabalos, ao ser considerado case un libro erótico, debido á 

presenza de fotografías de corpos nus. Por que pensas que 

aconteceu isto? Fai unha reflexión tendo en conta o ano de 

publicación do libro. Cres que sería acollido doutro xeito na nosa 

sociedade actual? 

3 

Escultura en barro esmaltado 

En grupos de 3-4 persoas, escollede un poema de cada un dos libros da autora e 

facede unha fotografía que reflicta a vosa interpretación dos seus versos (teredes que 

chegar a un consenso). Despois teredes que facer unha exposición oral ao resto do 

grupo aula explicando o proceso e o resultado do proxecto. 

4 

Tras dedicarlle as Letras Galegas do 2021 a Xela Arias, o 

xornal La Voz de Galicia decidiu reeditar a publicación 

dunha entrevista realizada por Manuel Rivas no ano 1990 

con motivo da publicación do seu tan polémico libro Tigres 

coma cabalos pola converxencia entre poesía e fotografía 

de corpos espidos.  

Na seguinte ligazón poderás ler íntegra a entrevista e coñecer 

dende outro punto de vista á autora galardoada: 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2020

/12/24/xela-arias-entrevistada-manuel-rivas-

onde-mina-xeracion/0003_202012G24P39991.htm 

Posteriormente analizaremos as súas respostas. Que se 

desprenden das súas palabras? Como cres que foi a súa 

personalidade? 

Elabora outras tantas preguntas que che gustaría realizarlle a  

Xela Arias. 

5 

Xela moza 
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Xela Arias tivo un único fillo chamado Darío.  

Cales son os dous tipos de células necesarias para a reprodución humana? Que 

singularidade en canto ao número de cromosomas teñen con respecto ao resto de células 

do organismo? Por que cres que acontece isto? Que pasaría se non fora así?  

Cando unha muller queda encinta prodúcense moitos cambios hormonais. Que é unha 

hormona? Que hormonas varían a súa porcentaxe neste estado da muller? 

«DARÍO A DIARIO» 8 

1 

Trípode de madeira pintado en azul 

Ilustración con fío e purpurina 

Un dos temas tratados por Xela nos seus poemas é a morte e, 

entre outras, a enfermidade da SIDA. 

Podería unha crianza ter a SIDA se a súa nai padecera esa 

enfermidade? Como lla transmitiría? Tería a crianza moitas 

probabilidades de morrer da SIDA se o collera deste xeito conxénito? 

Como podería a nai ter collido a SIDA? Existe algunha vacina para 

esta enfermidade? 

Na imaxe aparece unha muller loura. Para que Xela nacera loura, 

como tería que ser o pelo dos seus proxenitores? Indica todas as 

posibilidades e ponas en común co resto do grupo aula. 

Falemos sobre a maternidade como parte do proxecto vital. 

 Hai unha presión social hoxe en día por ser nai se es muller? Hai unha idade prefixada para isto? 

 Que implica para unha persoa decidir ser nai? Como cambia a súa vida? E ser pai? 

 Que distintas modalidades de familia atopamos hoxe en día con respecto ao pasado? Están estas 

novas modalidades de familia normalizadas? 
 

Le o seguinte artigo sobre a “nova maternidade”, que conclusións extraes? 

http://revistaanfibia.com/ensayo/madres-la-trampa-del-amor-romantico/ 

 

2 

3 
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Trípode de madeira pintado en azul 

Dividídevos en 5 grupos. Cada grupo terá asignado un dos seguintes 

períodos: 

 

 

 

Deberedes facer un labor de investigación para atopar obras da época 

(pintura, escultura, etc.) que estean inspiradas na maternidade. A 

continuación, creade un vídeo de máximo 5 minutos que ilustre con 

imaxes e texto (oral e escrito) os seguintes contidos: 

 Breve contexto da época. 

 Presentación de cada obra: autoría (con aportacións biográficas 

e datos singulares), e descrición detallada da obra. 

 Conclusión sobre o papel da maternidade nesta época. 

Por último subide o vídeo á páxina web ou blog do voso centro. 

4 

Relevo en arxila policromada 

Prehistoria Arte antiga Medievo 

Idade Moderna Arte contemporánea 

En grupos de 3-4 persoas, analizade o significado dos versos de Xela sobre a 

maternidade e, a seguir, facede unha análise do papel da nai nas cantigas populares 

galegas. Teñen algo en común? 

Podedes usar a seguinte fonte de información para as vosas pescudas: 

Cancioneiro popular galego, de Dorothé Schubart e Antón Santamarina. 

Dispoñible na rede en: http://cancioneiro.fundacionbarrie.org/ 

 

Organizados nos mesmos grupos da actividade anterior, creade pequenas 

coplas modernas sobre a nova maternidade. Cando as teñades, cantádeas 

en forma de regueifa ao resto da clase.  

Na seguinte ligazón tedes moita información que vos axudará 

coa tarefa: 

http://www.regueifa.org/somos 

 

5 
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Xela na infancia 

Le con detemento o seguinte poema que aparece no libro de Xela ao que fai 

referencia este cartel: 

6 

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 t i .  

Tódalas nais son eu e todas, coma min, saben que es único.  

 Se atendemos ao contido, cal é o 

tema da composición? Que clases 

de palabras predominan? Por que? 

Poderías establecer algún campo 

semántico no poema? 

 Saberías indicar sobre que tres 

figuras literarias está formada esta 

composición? Cal é a súa 

explicación?  

Poderías engadir algún verso máis 

mantendo a mesma estrutura? 

 Imos analizar a  composición desde o 

punto de vista métrico. Cantos versos ten? 

Saberías indicar o nome das composicións 

que teñen estes versos? Agora, conta as 

súas sílabas (indica o seu nome). Son de 

arte maior ou menor? Como é a súa rima? 

Escultura en barro esmaltado 
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A nosa protagonista, xunto co músico Fernando 

Abreu, estaba a preparar un espectáculo poético 

musical sobre a súa obra Intempériome que non 

puido chegar a realizar, todo un exemplo de rock 

poético en galego. 

Son moitas as composicións escritas nesta lingua, 

desde cantigas do medievo ata a propia Rosalía 

de Castro, que foron musicadas. Saberiades 

atopar outros poemas galegos aos que tamén se 

lles engadiu música?  

«INTEMPÉRIOME» 9 

Reprodución en acrílico dunha obra de Barreiro 

A continuación preséntase unha ligazón con exemplo dalgunhas das versións existentes: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJb-ms-G-

A&list=PLwvSN0n9QFTMBFGOaq0W5ls2jUuX67NjC 

 A que estilo musical pertencen? Son máis actuais ou clásicas? Entre todas as opcións, 

cal elixirías e por que? 

 Poderíanse adaptar os versos de Xela Arias a outros estilos musicais? 

1 

A música rock galega, especialmente 

en Vigo, cidade na que residiu a nosa 

protagonista, viviu un momento de 

auxe na década dos 80. Investiga 

como foi a súa orixe, as súas influencias 

e os destacados grupos musicais da 

chamada "movida viguesa" que forma 

parte da nosa cultura galega.  

Xela Arias incorporou desde ben cedo á súa 

escritura algúns usos transgresores da lingua, 

como a ruptura da sintaxe convencional, 

colocacións pronominais que causan estrañeza, 

intempériome, e outros usos innovadores que 

dan como resultado un discurso poético 

inconfundible. Identifica nos poemas do libro ao 

que pertence o verso do cartel exemplos destes 

usos transgresores. 

2 3 
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No libro que ilustra o cartel, Xela reflexiona sobre diversos conceptos en torno á 

sociedade actual mentres expón a súa alma á intemperie, liberándoa da falta de liberdade. 

Reflexionemos sobre o concepto de ‘intemperie’. 

 Busca en varios dicionarios monolingües a definición deste termo e anótaas. 

 De maneira metafórica, a que se pode referir Xela cando fala de intemperie? 

Agora ides descubrir a intemperie na vosa contorna. En grupos de 3-4 persoas, saíde á 

rúa e fotografade imaxes que ilustren o concepto de intemperie na vosa contorna. 

 Editade as imaxes para poñelas en branco e negro. 

 Redistribuíde as imaxes para que cada grupo reciba a fotografía doutro grupo. A 

fotografía adxudicada será empregada para: 

 Redactar en inglés unha breve descrición da imaxe incluíndo os elementos 

pertinentes especificados polo profesorado. 

 Crear unha composición poética en lingua galega que de maneira metafórica 

ilustre a imaxe. 

4 

A deshumanización da sociedade. Neste volume Xela denuncia a deshumanización da 

sociedade, que nos anula como individuos e nos converte en máquinas. Le os seguintes versos 

e analiza o significado. Explica os símbolos e metáforas que atopes: 

O teu coche consome quilómetros de asfalto sen querer 

Ata che tremen os pés e brazos como carburador en marcha [...] 

 
A deshumanización da sociedade na nosa contorna. Organizade un debate 

sobre o concepto de deshumanización: Que nos fai humanos? Que accións 

do noso día a día nos deshumanizan (uso abusivo de aparatos electrónicos, 

etc.)? Se comparamos a nosa cotiandade coa dos nosos avós, que diferenzas 

atopamos? Estamos a perder a cohesión social? Como podemos 

reconstruíla? 

Deseñade un plan de acción que ofreza alternativas de ocio e tempo libre 

para o alumnado do noso centro. O obxectivo deste plan é crear redes de 

cohesión social que favorezan a integración de todo o alumnado dentro da 

comunidade escolar. 

 

5 

Escultura en arxila 
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Este poema publicado en 1994 no Boletín Galego de Literatura 11 comeza así: 

«Independénciome para que eu saiba 

onde quero estar atada, [onde, 

as fronteiras ou a morte das fronteiras]». 

Despois da súa lectura íntegra, intenta explicar a idea que quixo 

transmitir a súa autora e relaciónaa coa súa dimensión comprometida do 

mundo. 

Investiga se escribiu outros poemas que incorran tamén nesa temática social e copia os 

seus versos. 

Escribe un texto argumentativo que leve por título  “E ti, de que te independencias?“. 

«POESÍA DISPERSA» 10 

1 

Técnica mixta 

Agora que xa coñeces a obra da autora, selecciona un dos seus poemas que che suxira 

algunha emoción e crea o teu propio cartel con algunha das diversas técnicas artísticas que 

empregou o noso alumnado. 

Na seguinte ligazón atoparedes unha breve antoloxía poética da autora que vos pode 

servir de axuda, a súa obra completa podédela atopar no libro Poesía reunida (1982-

2004) publicado no ano 2018. 

https://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2012/07/7259-xela-arias.html 

Organizade unha exposición no centro con todas as vosas creacións explicando a técnica 

empregada e o por que da escolla dos vosos versos. 

 

2 

Escolle un dos poemas que a autora publicou en distintos medios e proba a convertelo nun 

texto narrativo ou nun texto dramático. Trátase de que crees outro texto literario, polo tanto 

has ter moito esmero no uso da lingua, recorda que o teu obxectivo é crear emocións. Comeza 

por analizares que sentes ti ao leres o poema e logo intenta transmitir iso mesmo. Ollo, non se 

trata de que “traduzas” o poema para convertelo noutro xénero senón de que fagas a túa propia 

versión deste texto, que te basees nel pero creando un texto novo. 

3 
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https://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2012/07/7259-xela-arias.html
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Xela, na súa faceta máis rockeira, colaborou coa banda viguesa Desertores 

nos anos 80. En parellas, investigade en que consistiu esta colaboración e 

poñede a información en común co resto do grupo aula. 

 Cantas cancións atopastes escritas por Xela? 

 Colaborou con algún outro grupo ou actividade relacionada coa 

música? 

4 

O blog “Son de poetas” presenta unha antoloxía da poesía galega musicada, 

mais, polo momento, non aparece ningunha obra da autora homenaxeada. 

Entrade na ligazón a seguir e escoitade algún dos poemas de distintos autores: 

http://sondepoetas.blogspot.com/ 

Agora, en grupos de 3-4 persoas, escollede un dos poemas da obra de Xela e poñédelle música de forma 

que entre todo o grupo aula obteñades un disco da poeta. 

 Buscade a algún docente do voso centro que sexa usuario de eTwinning e animádevos a subir as 

melodías e as letras das vosas cancións. Para iso terá que buscar en eTwinning → Grupos → 

“Cancións para Xela” e unirse ao mesmo.  

 Coas 12 mellores cancións entre todas as aportacións do alumnado galego intentarase gravar un 

disco, polo que teredes que crear tamén a portada para ese posible disco. 

5 

A primeira bandeira do colectivo LGTBI foi deseñada por Gilbert Baker e lucía con oito cores, 

cada un cun significado distinto. Baker asegurou inspirarse na bandeira dos Estados Unidos 

e na canción Somewhere over the rainbow da película O mago de Oz. Fixándovos nestas cores, 

xogade cos tons da seguinte maneira: 

 Realizade con  témperas o círculo cromático. Trazade unha circunferencia de 10 cm de radio e 

dividídea en seis partes iguais, coloreade tres divisións alternas coas cores primarias e enchede os 

espazos baleiros coas cores obtidas ao mesturar dous primarios. Gústavos o resultado? 

 Recortade un anaco dunha imaxe dunha revista que teña unha única cor uniforme. Con  témperas, 

e realizando as mesturas necesarias, tentade obter a cor da mostra. Ide poñendo sobre unha 

lámina cada ton que vaiades obtendo. Sodes conscientes da realidade de tons que existen? 

 Realizade unha composición con cores cálidas e outra con cores frías. Subide os vosos traballos á 

páxina web ou blog do voso centro. 
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Xela nos 80 

http://sondepoetas.blogspot.com/
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 “A poesía é un mundo súper marxinal, a xente precisa unha cultura da 

lectura poética e a poesía escrita en galego é un exercicio de 

francotiradores. Temos dereito a unha palestra onde dicir e recibir as 

cousas e, dese xeito, poderia-se crear un ámbito máis aberto no que a 

xente entrase” 

Xela Arias 
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