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A arte non é senón vida poéticamente organizada 

Ricardo Carballo Calero 

 

Hoxe, xa de volta das grandes mareas, declaramos que a vida 

non é sempre unha travesía ben informada, 

hai moitas maneiras de ver os mapas, 

pero ben ve o que mira dúas veces a mesma paisaxe. 

Xohana Torres 

 

 

Pois existe o cosmos poético Xohana Torres, hai unha paisaxe Xohana Torres, unha tripla 

dimensión da paisaxe literaria que cingue unha paisaxe “in situ” -vivida e revivida pola memoria-, 

unha paisaxe “in visu” -contemplada e interiorizada esteticamente- e unha paisaxe “in arte”, 

convertida xa en figuración final, e que contén, como o resultado rochoso da beleza total, tódolos 

estratos anteriores. A esta visión integradora me refiro no título desta comunicación mediante a 

denominación de “paisaxe profunda”.  

 Unha paisaxe múltiple, estourada, que nos vai levar dun sedentarismo ancestral a un 

nomadismo mareiro, esteticamente conectados desde o fondo común dunha visión exaltada de raíz 



romántica, pero tamén inseridos en diferentes e complexos procesos de ideoloxización da paisaxe. 

Así confluirán na infancia da poeta a fascinación do soño xenealóxico celtista envolveito na fantasía 

atemporal coa cultura castrexa, coas grandes familias navegadoras do último Océano tenebroso, do 

Occidens no límite do mundo. Deste xeito chega a poeta á maxia dos mitos pola vía do entronque 

arcaico e arquetípico das concepcións antihistóricas da humanidade que a cultura de resistencia 

galeguista empregou como posibilidade rexeneracionista e liberadora.  A primeira Xohana Torres, a 

voz de Do Sulco (1957) responde a esta representación sígnica da natureza como paisaxe galaica e 

polo tanto como ferramenta identitaria que funde a emoción estética á dimensión ideolóxica 

profunda e, en último termo, a unha condición sociopolítica. A primeira poesía de Xohana Torres 

participa pois da gran creación cultural da nosa paisaxe artística como elemento fundante da 

identidade colectiva do pobo galego. Unha paisaxe cuxas esencias se enraízan no mundo rural, 

campesiño e mariñeiro, depositario, como xa ensinara Otero, do verdadeiro ser da Galicia ancestral. 

Con Estacións ao mar (1982), chega o canto con paixón e furor dunha Galicia do mar e do 

campo, unha ilusión que en sentido ascensional converte a patria liberada nun voo que conmove ao 

tempo que se revela coma un “soño incurable que tropeza na lúa”. O radical pesimismo político 

iluminado agora pola negra luz da lucidez poética non atenúa non obstante a paixón pola Terra, 

convertido nun clamor comunal do Nós. 

Mais é a paisaxe dos afectos profundos, máis aló da militancia e do canon literario, onde se 

revelará o lugar, o territorio, a patria da infancia e as mans da avoa milenaria: “O meu corazón 

coñece territorios/ que non somete a noite: País onde nacemos/ libre de toda sombra”. A paisaxe 

agora é un lugar íntimo de alcobas, roupas frescas, círculos máxicos onde perdura a presenza dunha 

capitá labrega, figura tutelar que reenvía non á Historia da Patria senón á intrahistoria das mulleres 

do campo. 

Na cartografía destes novos mapas domésticos os grandes rituais da épica nacional son 

substituídos polo “sinxelo ritual” da vida cotiá, os ladridos de cans, a casa familiar, balcóns, 

emparrados, a cancela sen chave, os figos, limoeiros, sombreiros de palla que concitan tódalas 



belezas humildes. 

Este regreso ao territorio íntimo transforma o cronotopo poético de Xohana Torres de maneira 

decisiva. O sedentarismo ancestral vai dar paso agora a unha apertura cósmica e mareira. A entrada 

no territorio da infancia vai xunguir definitivamente Memoria e Tempo. As paisaxes mariñas do 

Ferrol da infancia e a infinitude astral traspasada na morte pola avoa Lola, van abrir a porta a unha 

poética dinámica xa presentida no xurrar heracliteano de Do Sulco, un xurrar liberador que funde o 

ser co cosmos en devalo permanente. Mar e ceo, paisaxe astral e abisal, xurdidas dunha memoria 

que crea instantáneas. Porque ese mar é espazo primeiro da infancia e dos soños das primeiras 

aventuras oceánicas, logo revividas realmente na madurez en compaña do marido mariño. 

En Xohana Torres conflúen, si, os dous sangues de Galicia, como dicía Salvador García-

Bodaño, a labrega e a mariñeira, como conflúen o ideoloxema sedentarista da tradición galeguista e 

o nomadismo intelectual de apertura cósmica e libertaria da vangarda manuelantoniana. En Tempo 

de ría (1991), as instantáneas da memoria marítima sucédense con intensidade, nunha 

estratificación de sentidos iguais á propia vida, e este é o sentido da paisaxe profunda: o territorio 

do imaxinario, da metáfora, do resto do cunchaio propio deixado pola maré.  

A última obra poética de Xohana Torres funde definitivamente tempo e lugar na creación dun 

cronotopo de tránsito, de viaxe, de regreso das grandes mareas vitais, á procura dunha “identidade 

posta nun simple olor a amoras”, “se chegamos de lonxe”.  A madurez poética de Tempo de ría, 

tempo de acubillo e de contemplación corresponde á reflexión acougada onde o nomadismo mareiro 

é metáfora da propia escritura. Sen dúbida o célebre berro da Penólope de Xohana Torres é, entre 

outras cousas, a manifestación da ansiedade nómade de viaxe por mar e por eses vieiros do ceo. Nos 

mapas da noite mareira, estrelas e signos abisais forman cartografías irmás, en apertura cósmica e 

experiencia do infinito: ese protagonismo da experiencia do infinito, ese vivir en primeira persoa o 

misterio do descoñecido configuran o soño dunha Penélope navegante chamada a ser libre. Sen 

dúbida, a propia Xohana nos revela por vía poética a resposta ás grandes preguntas oraculares. E 

nesta onda extremada da revelación é onde asoman esas “voces libres que asomen a maré”, di 



Xohana; asumir a maré é asumir a vida, asumir o voo, a coraxe da liberdade salvaxe e primitiva, ser 

en desbandada, nómade até amar incluso paisaxes que nin sequera existen, como afirmara Pessoa.  
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