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LIMIAR
[O equilibrio dos extremos]

2021 é o ano de Xela Arias, escritora, editora, activista, profeso-
ra... Pero, sobre todo, poeta. Por iso, para conmemorar o Día In-
ternacional da Poesía, o 21 de marzo, na alborada da primavera, 
desde o Consello da Cultura Galega quixemos convidar a unha 
festa poética con Xela como protagonista principal. 

E ordenamos de facelo promovendo un diálogo interxeracional. 
A poeta, inmorredoira na súa obra, sempre celebrada, estimada 
como audaz e innovadora mesmo con parámetros actuais, en 
diálogo poético cunha ducia de poetas que xa non pertencen á 
súa xeración, a nacida cando xa ía andando a segunda metade 
do século xx e, na escuridade do franquismo, comezaban a agro-
mar os movementos organizados que, desde diversos ámbitos 
(sindical, político, veciñal, cultural...), irían propiciando cambios 
esperanzadores; unha xeración que pasou a adolescencia nos 
rescaldos do franquismo e se foi facendo adulta na transición, 
mozos e mozas que viviron en primeira liña o movemento cultu-
ral irreverente e transformador coñecido como «a movida». Di-
gamos que, hoxe por hoxe, os compañeiros e compañeiras xera-
cionais de Xela (1962-2003) son os de «mediana idade».
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O diálogo interxeracional podería, por tanto, promoverse nas 
dúas direccións, cara aos dous extremos do arco etario, ou en-
tre ambos, propiciando o ansiado equilibrio dos extremos. Nós 
quixemos poñer a Xela en conexión cos máis novos, os que na-
ceron nos anos 80 ou cando a movida xa era historia. Non foi 
doado escolmar a ducia de convidadas e convidados entre os 
que floreceron nunha época felizmente dourada da poesía ga-
lega, cun parnaso poboado de moitos bos e boas poetas que, 
desde a súa mocidade e con potente voz propia, se fan oír no 
noso ecosistema cultural e transcenden as nosas fronteiras. 
Eles e elas son: Míriam Ferradáns (Beluso, 1982), Arancha No-
gueira (Ourense, 1984), Oriana Méndez (Vigo, 1984), Alicia 
Fernández (Escairón, 1987), Gonzalo Hermo (Taragoña, 1987), 
Berta Dávila (Santiago, 1987), Rosalía Fernández Rial (Carba-
llo, 1988), Alba Cid (Ourense, 1989), Tamara Andrés (Com-
barro, 1992), Ismael Ramos (Mazaricos, 1994), Antón Blanco 
(Carril, 1996) e Lois Alcayde Dans (A Coruña, 1997). Repre-
sentan unha vizosa compaña moito máis ampla. Vaia para 
todos e cada un/unha a gratitude polo entusiasmo con que 
acolleron a nosa proposta e o alto grao de compromiso e ca-
lidez con que lle deron forma e vida, ao diálogo e a este libro.

Xela tiña 24 anos cando, en 1986, publicou o seu primeiro poe-
mario, Denuncia do equilibrio, de onde tomamos os versos que 
inspiran o título desta publicación: «Ambiciono o equilibrio dos 
extremos, / que tanto pesan, / a cada lado». Tamén nós ambicio-
namos ese equilibrio dos extremos que ela sempre perseguiu e 
con ela asumimos o desafío permanente da súa procura, ven-
cendo a eterna contradición; mais, contradicindo á poeta, soña-
mos que todos poidamos ser gañadores, que ninguén perda. Así 
que concibimos este proxecto convencidos de que a poesía é un 
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lugar de (re)encontro dende o que asomarnos, aínda que sexa 
por un intre, a ese ansiado equilibrio que semella utópico.

Este é un proxecto artístico con dous formatos, relaciona-
dos pero independentes. No Día Internacional da Poesía, no 
inicio da primavera, abrimos as xanelas para que voase li-
bremente a videocreación O equilibrio dos extremos, encar-
gada á produtora Miramemira, na que os textos compostos 
para a celebración da poeta chegan a nós nas propias vo-
ces e imaxes dos seus creadores e creadoras; segue accesi-
ble en aberto no noso web. Agora, chegado o verán, botamos 
a arrolar o libro O equilibrio dos extremos. Xela Arias en 12 
voces, encargado a Apiario, a partir dos mesmos materiais.  
Moveunos non só o desexo de dar soporte físico a ese galano 
comunal convertido en macrotexto colectivo, senón o de aga-
sallar a Xela, editora esixente, cunha obra con deseño especial, 
único, irrepetible: un libro que asemade fose un obxecto fermoso 
(ou viceversa). Dúas formas de presentación complementarias, 
para públicos en parte converxentes en parte diverxentes. Am-
bas e dúas, en todo caso, mostras senlleiras da creatividade e 
excelencia que caracterizan a cultura galega actual, dadas de 
man tradición e modernidade, cun pulo innovador que sen dúbi-
da reconfortaría a Xela Arias. 

Esperamos que o goces, por moitos anos, ti e sucesivas xera-
cións.

Rosario Álvarez 
Presidenta





XELA ARIAS EN 12 VOCES





LOIS ALCAYDE DANS
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Trouxen augamel para agasallarte e sentei na escada á agarda. 
Non chegabas nunca e cansaba 
Cosín cun fío os pensamentos todos e abrín a porta 
Saín. Fun por tras de min deixando as pegadas no chan

e se tantas voltas viaxo de nervio aprisionado 
se xiro terras e metais lenzos abertos 
entrelazados 
se escandalizo o interior derroto peixes lubinas 
caranguexos

é que teño o corazón de auga derretida desbordando 
vasos e piscinas 
e veñen as augas zoando coma corsarios 
dos mares da palabra.

ARIAS, Xela: Poesía reunida (1982-2004), Vigo, Xerais, 2021, p. 70.
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Levo nas mans cargando o peso de ser 
 unha nova atea.

E contei para isto os pasos. 
Lembrei solpores onde da túa boca abrollou 
un abrente e pescara desta escuma 
 un milagre.

Tivemos mans antes de esnaquizar vaixelas, 
mans para desmitificar ritos pagáns nas rochas e na simbiose 
do lique, ese misterio, abraiarnos para sermos nós 
 neste tempo e é 
– É que teño isto, téñoo 
– E é que eu procuro abrirche a terra de cada 
vez 
para atopar algo que me relembre que co 
puño agarraches as flores molladas e colliches a man 
desta viaxe. E é que estou así,

 que teño o corazón de auga derretida desbordando1,

que quero beber o mar, que é 
que quero inmolarme nunha meseta devastada e 
romper cristais, que é que quero 
ser o punto de entrada da invasión, que é 
que quero 
estar en min para facerme contigo e 
derrotarme en brazos e pedras de sal.

Mira nas mans toda esta auga 
 apañada, 
a miña herdanza.

1 Ib., p. 16.





TAMARA ANDRÉS
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VENTE

Aproximaría quizais o meu corpo á túa espera 
e ficaría queda, 
anicada no recanto silencioso das túas palabras. 
A sombra desa man é viña, que veño.

E eu, que son: 
asombraría a miña propia risa 
se non digo 
que tamén amo o baleiro dos desastres que adiviño.

No areal, 
as grupas das chalanas fan os ocos. 
Enfronte, 
a inmensidade non detén os seus avantes.

ARIAS, Xela: Poesía reunida (1982-2004), Vigo, Xerais, 2018, p. 238.
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HUIS CLOS

ficaría queda 
anicada no recanto silencioso das túas palabras

Xela Arias

aliñándonos co desvelo observaremos 
do outro lado da ría 
unha anciá sostendo unha egua talvez morta 
os embates do mar farán dela unha illa 
será cega

e os cabelos abocaranlle nun feixe de amores 
atados cunha corriza

no centro do alpendre 
unha muller procurará o nome propio nos adentros da boca 
dilatará ata o estertor a cavidade 
sairán gases varios 
un morcego

e da cintura penduraralle un feixe de amores 
atados cunha corriza

tom tom tom tom tom tom tom 
no faiado unha nena corricará tras dunha paxarela 
tom tom tom tom tom tom tom 
o seu baile invocaranos as mans 
ensinaranos a ler nos teitos 
tom tom tom tom tom tom tom 
na punta do nariz pousaráselle 
o silencio
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e sobre o chan caerá un feixe de amores 
atados cunha corriza

que eu recollerei

no baleiro deste cuarto que me perfora o corazón 
ou 
no baleiro deste cuarto vertedoiro de corazóns 
onde eu, Xela, tamén ficaría queda, anicada, molusca 
se non houbese tantísimos cabalos aí fóra 
se soamente non houbese tantísimos cabalos aí fóra



ANTÓN BLANCO
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SOLDADOS

Porque bebes na fonte das dúbidas 
sospeitas.

Porque habíta-la esperanza 
sancionas.

Así sabes ti da elevada simetría das batallas. 
Así conviñas pola muda da historia. 
Que tal ve-la necesaria imposible inocencia dun minúsculo

[poder calquera?

Abrázome noutra revolución pendente.

Non vou ser soldado. 
Poño a man 
e cáenme milleiros de causas comúns polos dedos estirados.

Non vou ser soldado. 
Sancióna-la mezquindade que os desexos tamén gardan?

Porque se línda-la utopía, 
atrévete agora e avanza.

Tamén ti ocultas 
verdadeiros motivos en risas desencaixadas.

Así que abrázate nesoutra revolución necesaria.

Sería-lo mellor soldado, e mais cantas veces 
mórrenche tódalas batallas.

ARIAS, Xela: «Autopoética», Boletín Galego de Literatura, 11 (1994), pp. 201-202.
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DOS XIMNETES NAS CUÍÑAS A QUEN LLES DESCÍA 
POLOS OLLOS UNHA SOMBRA DE CAEREN MORTOS

(...) 
di poema se agora co ventre cheo de fartura 
na Idade de Bronce e nas suaves 
lombas se na elevada simetría 
da batalla tal idioma esguivio que ti es será xamais soldado

como cravo a caer 
se en (…) 
unha puider dicir 
cáenme-milleiros-de-causas-de luz-polos-dedos

se co ventre cheo 
de fartura na cabeza dos ximnetes caen desgrazas magnas 
se poema non serás xamais soldado 
en bronce se de ningún 
lugar es lindeiro

se un cravo se 
unha sombra 
que desce 
polos ollos 
dos ximnetes 
que se van 
que se van 
que se van 
(...)

Os ximnetes, γυμνῆτες, os espidos foron unha desgraciada caste de soldados-
-escravos públicos da cidade de Argos que noutrora foran pobo libre.





ALBA CID
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Non me conteño, 
non me conteño e abato 
os cormoráns contra das rochas.

Non 
me 
conteño 
e abato 
rochas e cormoráns e abatibles e contidos.

E asómbraste 
logo 
observando, observando 
se os farrapos che corresponden.

Pois se non me conteño... 
era sobredose de inferno de contidos, 
e abatibles, 
e rochas, 
e cormoráns inmensos.

ARIAS, Xela: Intempériome, A Coruña, Espiral Maior, 2003, p. 55.
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LAVA, LUZ DE BENGALA

Non me conteño, dime: 
 acaso non son os cormoráns que abates 
 idénticos a aqueles que despregan as ás 
 nos murais das tumbas da ribeira leste, en Luxor? 
Voan a rentes da auga, mergúllanse con voracidade, 
a través dos séculos turban o sono dos lotos.

A túa é a violencia da lava, 
avanza prendendo nas formas, e con todo,  
é capaz de fluír até os capilares,
capaz, tamén, de rodear os capiteis 
de cada templo derrubado nesta dobra do milenio.

Non te contés, dinche: 
 acaso non te inclina cara a min 
 aquilo que abatiches? 
Así a pedra atesoura a calor da palma que a guinda, 
volve á terra e fugaz, tras o cataclismo.

Pero non te contés e abates, 
non celebras a gravidade: 
máis ben, a man que se ergue e traza un símbolo en ferradura, 
unha letra en cirílico, poñamos, o alzado dunha cidade 
que flota coma un enigma ante a soberbia dos ventos.

A túa é a luz de Bengala, 
vence ás láminas de cobre no bico dun faro;  
sábese de onda os tigres,
da provincia india que porfía nun lume artificial 
a forza de queimar xofre, salitre, ouro-pigmento.
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Pois se non te contés... 
derrámense e veñan contigo 
aves e cantís, liques e rochas; veña connosco a propia montaña 
fendida e vista en sección, connosco galerías e ósos pequenos, 
minerais pobres, 
a urda do amor e a trama da furia, 
arpóns, memoria, estalidos, 
e no descenso, a desprenderse, 
pan de ouro 
pan 
de 
ouro, 
para que as palabras se iluminen unhas ás outras.



BERTA DÁVILA
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Ambiciono o equilibrio dos extremos, 
que tanto pesan, 
a cada lado. 
Pero sempre hai un gañador, anque perda.

ARIAS, Xela: Intempériome, A Coruña, Espiral Maior, 2003, p. 63.
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A FROITA

A froita que decide conservar e a que desbota cada quen 
cando pela a froita, 
sobre todo cando o fai con garfo e coitelo 
elegantemente, 
non debería estar á vista 
dos outros comensais.

Debería ser tan privado 
o que se escolle e o que se rexeita. 
Debería ser privado 
o acto de determinar o límite 
sobre as cousas que se levan á boca.

E ás veces hai alguén que pregunta 
–como non comes iso– 
alguén que xulga as cousas 
–iso non ten ningún mal– 
que decido levarme á boca.

Tamén na boca gardo os poemas 
e xúlgoos 
en privado. 
Xulgo o que debería dicir 
e o que debería tragar, 
establezo o límite entre as partes sas 
e as partes enfermas do poema, 
entre as partes doces do poema 
e as amargas, 
entre as partes maduras do poema 
e as outras partes 
secas 
e duras.

Ese xogo de extremos.





ALICIA FERNÁNDEZ
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Parín sen dor e con 
pracer. 
Estou pa 
rindo 
todo instante que penetro ou me 
penetra. 
Solpor, máquinas, liortas, 
bicos, días, trasnos...

Parir, aprendo linguas.

ARIAS, Xela: Intempériome, A Coruña, Espiral Maior, 2003, p. 61.
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Do parto, fillos, 
contarei tan só a animalidade.

Este corpo coma un catro: 
as uñas nas baldosas, 
a columna curva, a sostervos, 
igual ca unha cana de pescar, 
ben aberta a boca 
e os ollos á espreita.

Falareivos dos berros, 
as coxas purpúreas, 
o cordón umbilical a latexar; 
do xeito en que me dividín 
para collervos, esvaradíos, 
aínda medio peixes.

Non atenderedes á dor 
porque só haberá desexo no relato: 
noite clara, 
leite a pingar 
e eu, paríndovos, tan salvaxe,

tan tranquila.





ROSALÍA FERNÁNDEZ RIAL



40

QUE LUGAR

Onde 
 neve nosa fundida caia. 
Onde 
 aplaque a marea 
o noso longo desexo inédito. 
Onde 
 subámo-la uva 
encerellada dos ritos o corpo.

Será un fondo de mar de espanto rubio 
cos rubís tremendos de sangue e leitos.

¿Haberá lugar de serpe tan branco, 
entón, que rexistre a nosa ausencia?

ARIAS, Xela: «Que lugar», Dorna, 11 (1987), p. 18.
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ONDE APLAQUE A MAREA

Desde o cadaleito da praia 
que desembarcou, resignada, 
o meu corpo abrente, 
zurzo o reflexo do noso ronsel terreal 
nos sucos glaciares dos cirros. 
Boca arriba aparento fumar 
os retallos do éxodo, 
exhalando rabuñadas xélidas 
ante o espello da atmosfera. 
Neboenta, induzo 
que cada celeste cicatriz 
é o curso dun tombo migrante. 
Quixera izar o mastro aguzado das mamilas 
e urdir, torreira, os lampexos 
dunha Vía Láctea que te abrigue. 
Vou erixir un berce 
coas crebas do meu naufraxio 
e arrolarte entre as raíces do teu pobo no canto, 
para que da miña morte ti nazas: 
Onde 
 neve nosa fundida caia. 
Onde 
 aplaque a marea 
o noso longo desexo inédito.2

2 Ib., p. 40.





MÍRIAM FERRADÁNS
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NA XANELA DESDE ABRIL

na xanela desde abril

penso en contarche que me deprime o vento nos salgueiros 
  poeirentos das alamedas... 
¡e xa non me magoan os fumes nas luzadas das noites 
nos seos 
dos focos 
 iluminando seráns de desavenencias!

desapercíbote 
abril esgrevio

clímax de clínica me semella o teu ardor 
nun xornal perdido 
pasando na balaustrada das estacións 
vivo  ou  morto

interiorizo constelacións 
vércome nas claraboias das cítaras cigarras na cidade 
hai un son ó chou 
un chiar de pardaos e verderolo verde 
e un ánimo venenoso cara ó abandono

acordo non adxudica-la adversidade 
á noitiña palpo o narcótico do nariz 
son un nó de verbos dos novelos dos nomes

corro as cortinas saio 
 adiántome á chegada 
  desaparezo nos óleos aneonados 
e non me importas

ARIAS, Xela: Poesía reunida (1982-2004), Vigo, Xerais, 2018, p. 351.
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Na xanela desde marzo

penso en contarche que xa non trazo plans 
que resolvan enigmas imposibles 
agás algunha raia esgrevia e soa 
nun recanto da noite impenetrable.

Esquivo compromisos e traxectos 
e procuro un lugar no que dicir 
non          ou          si          ou          nada.

Nas cítaras cigarras desta aldea 
paso lista aos paxaros enfermiza 
e aprendo          compulsiva          cantos e costumes.

Mais non deixo que me leve o abandono 
a ese nó de nomes que se ausentan 
espanto o fume cun soprido impertinente 
mentres deito sutilmente contra o mundo 
este corpo esvaído e desnortado.

Entra o aire pola raia que separa 
o instante          do momento escurecido 
desta fiestra aberta desde marzo 
mentres me paro a contarche sen cortinas

que me importas.





GONZALO HERMO
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II. MONÓLOGO ADICTO

Non teño desexos. 
Todo para nada e pronto. 
Por un paquete de cigarros e unha palabra amable 
cambio. 
O resto da miña vida. 
Todo para nada e pronto 
o que me resta. 
Sei que non teño desexos. 
Recréome na propia suor. 
Alivia o pudor con que miráde-los 
ollos perdidos nas miñas cellas caídas. 
Todo 
para nada. 
O que me resta. 
Esa teoría non te salva 
da incompetencia. 
Por un paquete de cigarros… 
a auga do mar cando me afoga 
son brazos de rúas que cruzan cidades. 
Non ter un desexo. 
Vou vestido e canso 
de bracear 
paso 
e déixome baixar.

Nos baixos do mar había un mundo de area e bechos que non 
[coñecerás.

ARIAS, Xela: Tigres coma cabalos, Vigo, Xerais, 1990, p. 26.
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A RABIA

Nos baixos do mar había un mundo de area e bechos que non 
[coñecerás.
Xela Arias

As pedras que tiramos aquel verán de 2008 
están aínda na auga. 
Idéntico o ceo que nos viu guindarllas con carraxe ao mar, 
como se algo de nós se arrizase con elas. 
Repara na lúa, no seu fulgor controlado  
(amarelo sulfuroso, sen resío:) 
a mesma gasa de luz abeirando a noite, 
o mesmo arreguizo no sangue cando de súpeto amence. 
Volveremos ao mesmo lugar con idéntica rabia. 
O momento é agora.





ORIANA MÉNDEZ
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 Vai furia nos cabalos dos cometas 
Vencer 
É un trago que agoiramos amantes nas imaxes

Espereitante e visto

As ondas mar que veñen 
 Fío e gargallada informe

Vencer 
   ¿terei medo? 
Terei soños 
e orquídeas da Etiopía no tempo

Artemisas nas ruínas do cancro

Vencer 
Vence-la palabra 
O feito 
Muda-lo senso ritual das estrelas 
Vagando vieiros e 
Lendas e 
Follas verdes nos carballos pais e 
Mares e terras e 
Aires e

Desfiañarse na area

ARIAS, Xela: Poesía reunida (1982-2004), Vigo, Xerais, 2018, p. 331.
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Dos cometas, colle o fío de ouro que te zurce 
aos soños do mundo e aos seus cans 
que te cose a ti ao son da tebra exterior 
tecendo un novo ritual das amigas que sodes 
estrela no ceo e estrela sobre a terra: 
vida de furia 
extensamente 
tan negra

Cólleo como exilio e árdete

Coa forza dunha hedra de luz ou co ímpeto 
das augas sobre as augas capaces de 
percorrer vieiros e lendas de Vigo para se fundar 
océano

Pódelos ver? 
Van contigo os cabalos da noite 
os da artemisa nas crinas 
os do teu soño na area inacabado 
Van 
Descenderon o monte 
atravesaron por dentro a serra 
e víronte por dentro nos seus 
confidenciais túneles 
Estabas, eras, vencendo as palabras

Agora xa vos temos aquí e tamén por fóra 
lonxe do tempo e da súa dor 
máis alá desta ría de rosas 
E da súa dor

Árdete 
Floreceraste sempre 
Orquídea 
Libre





ARANCHA NOGUEIRA
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Non hai, si que non hai 
idioma abondo.

Non hai idioma abondo para recoñecérmonos.

Pero ti e mais eu e nós,

se nos sabemos sabémonos 
desde os espacios en branco.

ARIAS, Xela: «Autopoética», Boletín Galego de Literatura, 11 (1994), p. 202.
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ESPAZO EN BRANCO

rara vez atopo espazo en branco para non dicir o que non 
coñezo

é importante saber o que non coñezo 
como saber que a única certeza chegará coa morte e non 
haberá testemuña a quen contarlla

non me gusta a xente muda porque non reclama nada nin ten 
febre

eu estou sempre ao bordo, ao bordo, mirando pola fiestra

non me gusta a xente muda a xente muda non mira pola fiestra 
a xente muda senta no sofá déixame aquí déixame aquí un 
silencio non é unha boca muda non é un embigo mudo

eu quero coñecer dende un idioma dende un idioma de 
ancestros 
estudo o idioma a historia do idioma 
un idioma como unha pirámide 
un idioma como un músculo

non me gusta a xente muda eu latexo o idioma estreo o idioma

sempre ao bordo mirando pola fiestra, pola fiestra unha nai un 
neno que chora o ruído do neno que chora o silencio xa non é 
silencio como non dicir o que xa sabes que non sei

quero transvasar o idioma arrocar o idioma maldita xente muda 
maldita

quero desprender o idioma pero como explico 
ollos repugnantes 
ollos repugnantes e viscosos de pescada 
corpo de pescada en pedazos de xeo
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como digo o noxo e a tortura

rara vez atopo espazo en branco para non dicir o bordo

o bordo é un animal trifásico e ausente que berra como a 
veciña de miña nai 
exactamente como a veciña de miña nai 
cuns tacóns moi grandes e moi limpos

como o idioma como limpar os tacóns co idioma como unha 
psicofonía deste bordo vas ter frío vas ter frío colle unha 
chaqueta vas ter febre maldita xente muda sentada no sofá 
maldita

o idioma non comprende o rótulo de fe nin a forma na que non 
te despediches pola noite 
o idioma e eu descanso o idioma escarallo o idioma canto o 
idioma teño dúas pernas feitas polo idioma para que mas leas 
maldita xente muda

miro pola fiestra en branco como se mira dende un pesebre 
non coñezo pesebres non sei o que é un pesebre é importante 
saber o que non coñezo

ninguén quererá estas dúas pernas con sabor a morte cando 
esvare na certeza

nin sequera os mudos virán ao rescate deste espazo en branco.



ISMAEL RAMOS
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 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.

ARIAS, Xela: Intempériome, A Coruña, Espiral Maior, 2003, p. 23.
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ordeno o cuarto sen atopar o centro          amor 
e digo          amor          pero xa sen ganas 
como imaxino que o di a xente que xa non 
parellas collidas da man pola Alameda 
ás tardes camiño o cuarto          amor 
e é unha lección de baile 
as cousas que memorizamos para ter algo 
que repetir en lugar de saltar 
camiño o cuarto nese equilibro de 
non querer dicir          amor          por medo 
a que alguén escriba un poema 
ou teza un tapiz 
e non vexa como entra o vento 
no cuarto          amor 
tan estrema a punta das follas 
a ansia das árbores 
o vento que o desordena todo e me deixa só 
tan canso          amor 
para volver comezar
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Tamén podes acceder ao especial  
O equilibrio dos extremos na seguinte ligazón: 

http://consellodacultura.gal/especiais/o-equilibrio-dos-extremos/
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