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A MULLER CONTRA A MAREA: XOHANA TORRES PIONEIRA DA 

LITERATURA INFANTIL GALEGA1

 

 
Montse Pena Presas 

Universidade de Santiago de Compostela 
 

En 1966 iníciase a colaboración entre Galaxia e a editorial catalá La Galera para a 

coedición de libros infantís na nosa lingua. As coleccións escollidas para ser vertidas ao 

galego serían “A galea de ouro” e “Desplega velas” e supoñían un avance tanto 

cuantitativo (anteriormente carecíanse de libros especificamente pensados para o 

público infantil) como cualitativo (estas serán as primeiras obras deseñadas tendo en 

conta o seu lectorado primario) na literatura infantil de noso. A encargada de verter ao 

galego as catro narracións escollidas sería Xohana Torres, converténdose na primeira 

tradutora da historia da literatura infantoxuvenil galega. O globo de papel (1966) de 

Elisa Vives de Fábregas, e ilustrado por Fina Rifá, inaugurará a colección A Galea de 

Ouro e a el seguiralle O abeto valente (1967) de Jordi Cots, con deseños de M. Rius. Os 

dous títulos de “Desplega velas” son Todos os nenos do mundo seremos amigos (1967) 

de Eulàlia Valeri, ilustrado por A.Balzola, e Unha nova terra (1967), con texto de 

Francesc Candel e deseños de Cesc. Logo de inaugurarse como tradutora, faino como 

escritora infantil. Nese mesmo 1967, Torres dá ao prelo Polo mar van as sardiñas, 

seguramente debido a que os responsables de La Galera procuraban tamén historias de 

autoría galega. O texto é unha presentación do mundo mariñeiro para rapaces e rapazas 

que non teñen familiaridade con el ou que viven no mundo urbano. Porén, a súa 

importancia é senlleira: trátase da primeira obra infantil galega presente nas catro 

linguas peninsulares2. 

 

Os motivos polos que Torres traduce e crea literatura infantil non foran ata o de agora 

totalmente esclarecidos. Non obstante, se se considera que por parte de Galaxia existía 

                                                 
1 Este texto, amais de resultado da xornada “Xohana Torres, a dona dos mapas” organizada polo CCG, é 
un resumo dun artigo en preparación co mesmo título. 
2 Segundo os datos da Axencia Española do ISBN, tanto Com es de rica la mar? (a versión catalá), 
coma¿Cómo es de rico el mar? (a española) e Goazen sardiñetara (a éuscara) publícanse no mesmo 
1967. Para coñecer detalles destas traducións, como quen foron os encargados de realizalas ou a difusión 
que tiveron, resulta imprescindíbel o traballo de Mónica Domínguez (2008). 



unha planificación cultural máis precisa do que semella en torno ao libro infantíl3,  todo 

apunta a que sería ela, a única muller do grupo, a persoa ideal para encargarse desta 

angueira para os homes de Galaxia, que reproducirían a concepción patriarcal que 

cingue literatura infantil e mulleres (máis acaídas para a súa creación polo seu “instinto 

maternal”). Isto parece tamén deducirse do epistolario entre Rodrigues Lapa e 

Fernández del Riego, onde un Lapa que acababa de recibir as dúas obras d’A Galea de 

Ouro en galego se amosaba crítico coas ilustracións e sinala: 
...livros catalães não se ajeitan perfectamente ao ambiente e paisagem galega. Para começar está 
bem, mas será conveniente que Xohana Torres se vá preparando para os escrever originalmente 
en galego. (Rodrigues Lapa 2001: 250) 

 

Torres semella ser, a responsábel de levar a cabo esta galeguización dos máis novos: é 

ela, e non outro, a que debe escribir esa obra orixinal para a infancia en galego. Así o 

fai, aínda que a laboura responda máis a un compromiso coa cultura de seu que a un 

interese constante polo público infantil, pois as súas intervencións neste subsistema 

literario irán vencelladas a necesidades concretas do mesmo, a maioría planificadas. A 

centralidade da súa figura neste campo literario revélase tamén porque vai participar 

como xurado no I Concurso de Contos Infantís O Facho en 1968 e no II Concurso de 

Teatro Infantil en 1975. Amais, na obra colectiva de 1974, Galaxia almanaque 1950-

1975, en que se repasa o estado de diferentes ámbitos da cultura da man de diversos 

especialistas, a autora resulta ser a única muller que colabora na publicación e, 

curiosamente, a escollida para falar da sáude da literatura infantil galega. 

 

En 1979 Galaxia volve tentar o mundo das traducións. Non hai tempo para artellar unha 

rede de produtores, así que retorna á publicación con La Galera, traducindo a colección 

A Galea, constituída por adaptacións de contos populares. Torres será a encargada de 

poñer en galego tres relatos: O lobo Lelo (1979), adaptado por Montserrat Camps, Anna 

Camps e Quima Romagosa, con ilustracións de F.Bofill; O demo Rapatú (1979), a partir 

da versión de Miquel Desclot e coas imaxes de R. Cullá; e O traxe novo do emperador 

(1979), adaptado polas mesmas autoras sobre a versión de H.C. Andersen e 

complementado cos deseños de M. Ginesta. As versións realizadas pola autora teñen en 

común a clara potenciación da rima, recurso que, aínda que facilitado polos orixinais 

cataláns, a autora sabe adobiar con doses de humor. A colección volve fracasar pola súa 
                                                 
3 Como demostrou, en boa parte, González Figueiras (2009), que relaciona as edicións de Galaxia non só 
con La Galera, senón tamén coa editora portuguesa Atlântida (dado que os volumes editados por ela teñen 
unha clara semellanza con algúns dos tirados do prelo pola empresa galega). 



escasa rendibilidade, mais tras as novas oportunidades abertas coa Lei de Normalización 

Lingüística, en 1983 Galaxia recorre de novo a colaboración con La Galera, ás que se 

unirá a editora vasca Elkar, para tirar do prelo a colección A Chalupa, que chega ata 

1992. En 1984 Torres crea para a colección Pericles e a balea. Protagonizado polo 

singular churreiro Pericles, que pasea sempre co seu can Argos e loce no seu chapeu a 

silueta dun grande peixe, a rapazada da vila mariñeira revoluciónase cando a este lle 

aparece unha estrambótica moza: Tálata, que acaba por ser unha balea coa que Pericles 

marcha a navegar. Con maior intención literaria que Polo mar van as sardiñas, o relato 

presenta unha dobre lectura. Se se explota a súa vertente mitolóxica comprobarase que é 

a primeira narración feminista do campo literario galego, como parece apuntar xa a 

lectura de Carmen Blanco (1991:207). Pericles é un Ulises que xa non voga, 

simplemente espera, facendo churros en troques de tecer. A protagonista é un 

precedente, quizais un ensaio, da Penélope mariñeira da obra poética da autora, que 

berra dende ela cara as súas fillas: “EU TAMÉN NAVEGAR!”. Torres convertíase así 

na precursora das escritoras galegas que incorporaron ás súas narracións personaxes de 

rapazas e mozas que deciden por si mesmas, como María Xosé Queizán, Agustín 

Fernández Paz ou Marilar Aleixandre. 

 

Nun panorama en que o sistema comezaba a estabilizarse, non era preciso que a que era 

xa unha autora fortemente canonizada se ocupase de tarefas relacionadas co lectorado 

en formación se non era por vontade de seu. Precisamente por gusto propio en 1992, 

Torres traduce, xunto coa súa sobriña Dolores Martínez Torres, Así foi de Rudyard 

Kipling, encargándose das composicións poéticas que se encaixan no corpo do texto e 

fornecendo do que é, ata o de agora, a súa última achega á literatura infantil. Primeira 

tradutora, primeira autora en públicar unha obra especialmente dirixida á infancia, 

primeira creadora que constrúe unha muller libre, Torres é unha pioneira e foi a clave 

esencial do grupo Galaxia para comezar a xestar este campo literario entre 1966 e 1980. 

Foino porque soubo manexar a posición que lle marcaron polo seu xénero, tanto para 

contribuír a crear un campo literario incipiente como para construír personaxes que 

subvertían os roles asignados socialmente a homes e a mulleres. Contra a marea da 

nada, con ela veu a marea das primeiras pezas que son, sen dúbida, as súas. 

 

Bibliografía citada 

BLANCO, Carmen: Literatura galega da muller, Vigo, Xerais, 1991. 



DOMÍNGUEZ PÉREZ, Mónica:  “Polo mar van as sardiñas y sus traducciones”, 

Madrygal, n.º 11 (2008), p. 25-33. 

GONZÁLEZ FIGUEIRAS, Carlos: “A literatura infanto-juvenil galega no tardo-

franquismo”, en Carme Villarino Pardo et al. (eds.), Da Galiza a Timor. A lusofonia em 

foco, VIII Congresso da Associação Internacional de Lusitanista. Santiago de 

Compostela, 18 a 23 de Julho de 2007, Santiago de Compostela, Universidade de 

Santiago de Compostela, 2009, p. 1973-1982.  

RODRIGUES LAPA, Manuel: Cartas a Francisco Fernández del Riego sobre a cultura 

galega, Vigo, Galaxia, 2001. 

 

 

 

 

 


	Montse Pena Presas
	Data de publicación: 24-2-2010   

