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PROXECTAR A MATRIA:  

NACIÓN E XÉNERO NO TEATRO DE XOHANA TORRES 

 

 
Iolanda Ogando González 

CILEM, Universidad de Extremadura 
 

Malia a que son xa varios os estudos sobre o teatro de Xohana Torres que apareceron 

nas últimas décadas, non é este o xénero literario máis coñecido nin o máis reivindicado 

da obra da autora: por unha parte, son a poesía ou a narrativa (aínda que esta última en 

menor medida), os xéneros que a situaron nun lugar central nos procesos de 

canonización académica dos estudos galegos1 máis recentes (Blanco 2006 e González 

2005); pola outra, o feito da autora manterse afastada da produción escénico-literaria no 

sistema teatral contemporáneo explica, como veremos, a (só relativamente) escasa 

atención recibida pola produción dramática de Torres. En efecto, o estado de cousas na 

actualidade pode resultar enganoso se o utilizamos para analizar a súa produción 

durante o período da ditadura franquista. Cómpre por iso revisar este corpus, sexa para 

matizar ou completar algunhas das imaxes entretecidas arredor da autora e da súa 

implicación coas artes escénicas, sexa para analizar e comprender a visibilidade e os 

significados da súa obra.  

Debemos en primeiro lugar destacar a estreita relación que a autora mantén coa práctica 

escénica afeccionada e a literatura dramática durante a súa xuventude, nomeadamente 

na década de 1960. Nesta época Xohana Torres é alumna de Ricardo Carvalho Calero2, 

colaboradora co grupo afeccionado Teatro-Estudio de Ferrol (a cuxos membros dedica o 

                                                 
1 Este proceso correspóndese coa tendencia xeral da literatura galega, onde o teatro ten un lugar 
relativamente marxinal, e alén disto, así como coa tendencia da literatura galega de muller no sistema 
literario galego posautonómico, ámbito en que a poesía e a narrativa acadaron unha maior relevancia 
(González 2005). 
2 Este feito resulta obviamente significativo cando consideramos a relevancia do escritor e estudoso no 
desenvolvemento das investigacións, crítica e produción de teatro en galego durante o período franquista. 

 



 

primeiro dos seus textos),  xurado dun certame de teatro infantil3 e, sobre todo, lectora 

de textos dramáticos contemporáneos, que a poñen en contacto coas novas tendencias 

teatrais desenvolvidas logo da Segunda Guerra Mundial nas literaturas europeas4.  

É esta Xohana Torres, fortemente implicada co xénero dramático, a que redacta e 

publica dúas das máis importantes pezas do sistema literario galego da época: a 

primeira, A outra banda do Íberr (OBI), foi finalista no I Concurso Castelao de Teatro, 

convocado pola Asociación Cultural o Galo, en 1964. Apesar de só ficar finalista, a obra 

publicaríase igualmente debido ao interese que o xurado tivo en difundir unha peza que 

consideraba “merecente” de premio, salvando as limitacións impostas polas bases do 

concurso. Deste xeito, a obra saía do prelo da man da editorial Galaxia en 1965. A 

segunda, Un hotel de primeira sobre o río (HPR), gañaría no ano 1966 o III Concurso 

Castelao de Teatro, e novamente sería publicada por Galaxia en 1968. 

Parece evidente, así pois, que se pode falar dunha marcada implicación de Torres co 

teatro na Galiza de posguerra. Este decidida vontade de intervención convértea na máis 

relevante autora de literatura dramática da literatura galega até ao momento. A súa 

relevancia- e o valor da súa obra, fican mellor enmarcados se, ademais, lembramos o 

feito de que Xohana Torres reúne neste momento varios factores de marxinalidade: é 

muller5 cultivando un xénero marxinal nun sistema literario tamén na marxe, nunha 

lingua non normalizada durante un período especialmente crítico, o da literatura de 

posguerra.  

Porén, frente a este panorama desfavorábel, e malia non termos noticias de que ningún 

dos seus textos fose levado à escena nese tempo, a obra de Xohana Torres contou cunha 

                                                 
3 Concretamente, o II Concurso de Teatro Infantil convocado por Galaxia en 1975. Montse Pena Presas, a 
quen moito agradezo esta referencia, realizou unha análise moi reveladora na súa intervención nesta 
xornada [http://www.culturagalega.org/album/docs/Montse pena.pdf] 
4 Como en parte demostra coa publicación en Grial do artigo “Stanislawski e o teatro moderno”, aínda 
que en realidade se centre máis na súa influencia no cinema. 
5 De por parte, a tradición literaria de teatro feminino coa que contaba para lexitimar a súa posición no 
campo non só era moi escasa, senón practicamente invisíbel (Tato 1997 e 1999). 

 



 

gran visibilidade malia as súas condicións de saída ao campo literario: para alén dos 

premios ou da recomendación de publicación feita polo xurado do Certame Castelao (e 

a Asociación Cultural o Galo, responsable da convocatoria), tanto a extensa crítica 

dedicada por Carvalho a OBI, coma o feito de ambos os textos seren publicados pouco 

tempo despois da súa escrita, mesmo tratándose dunha autora nova, poñen de relevo a 

importancia  que estas pezas coñeceron nesa altura. Tendo isto en conta, pódese falar 

das vantaxes da colaboración e reforzo entre os produtores culturais do tempo (no 

mesmo sentido indicado por González 2005:53 e Pena 20096), que apoia a relevancia da 

aparición destas manifestacións literarias. Neste sentido, tanto OBI como HPR reflecten 

as condicións de produción e visibilización do sistema teatral galego durante o tempo da 

ditadura franquista e, na nosa opinión, constitúen unha proba máis do complexo 

funcionamento dun campo literario en condicións de anormalidade, situando axiña no 

centro do polisistema unha obra teoricamente condenada á maior das marxinalidades. E, 

retomando unha das ideas iniciais, estas obras proban tamén que debemos completar 

con outras olladas unha produción dramática que se detén bastante antes da constitución 

do polisistema cultural e literario galego posautonómico e que, polo tanto, constitúen un 

corpus singular non mensurábel segundo as condicións da produción posterior. 

Finalmente, parécenos que esta relectura da obra dramática de Xohana Torres nos 

ofrece outra imaxe máis: a dunha autora que crea os seus dramas, e especialmente, as 

súas protagonistas femininas (Malén e Ruth), en varios niveis de proxección da matria7 

que, sen dúbida, deben ser lidas à luz da súa obra literaria, ben da época, ben posterior. 

É obvia a vontade de intervir no sistema cultural nacional producindo obras dun xénero 

claramente deficitario, ou creando unha serie de imaxes no seu teatro arredor de 

Galandia/Galiza. Neste punto, cobra especial significado a imaxe presentada por March 
                                                 
6 Na intervención antes referida [http://www.culturagalega.org/album/docs/Montse pena.pdf] 
7 Lémbrese a importancia do teatro como ferramenta de educación e difusión dos valores nacionais, 
auténtica proxección da nación na medida em que se converte en libro dos que non saben ler.  

 



 

(1987) do país como “cárcere conceptual” xa que, como ben se indica nos traballos de 

Novo (1996) e Pérez Durán (2005), é esta a matria proxectada por e para Malén e Ruth, 

a matria à que ambas renuncian. Trátase dunha matria oposta tanto à patria dos Stephens 

coma a dos Kurr Lois, unha matria rexeitada paradoxalmente por dúas mulleres cunha 

marcada conciencia da terra. No noso entender (esperamos desenvolver estas ideas con 

máis fondura nun traballo máis extenso), compréndese mellor este paradoxo se 

consideramos tres características comúns das protagonistas: a súa marxinalidade, a súa 

non-maternidade e a súa soidade. Parécennos estas as condicións esenciais do 

desarraigamento absoluto (quer pola vía do exilio, quer pola vía da tolemia) de dúas 

mulleres conscientes do territorio, donas de mapas. 
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