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NACIÓN E XÉNERO NA POES~A DE EILEAN N i  CHUILLEANÁIN 

Eiléan Ní Chuilleanáin (1942 - 1, limita e fai da sociedade irlandesa non están, os do pasado, si - fai 
sen dúbida, é un dos nomes máis unha sociedade de autodefinición e que Ní Chuilleanáin sexa unha das 
importantes da poesía irlandesa: autoanálise constantes7; figuras inventoras da nova cultura nacional, 
non soamente da poesía actual femininas coñecidas ou anónimas, cultura que para ela deberá ter 
senón tamén de toda a produción históricas ou míticas, que son toda a presenza debida das 
en verso da Irlanda moderna. suxeitos poemáticos ou obxecto mulleres e non agachará as feridas 
Unhas das súas obras máis citadas de observación; a visión de Irlanda e perdas do pasado, porque 
son: Acts and Monuments (19721, como illa rodeada de auga, o agachalas significaría borrar a 
The Second Voyage (1977), The medio de viaxes e emigración, memoria que é fundamental para a 
Rose-Geranium (1 981 ), The arquetipo feminino, espazo que a identidade irlandesa. E máis: ter 
Magdalene Sermón (1 989) e The voz poética debe explora?. presente o pasado non é vivir nel 
Brazen Serpent (1994)'. E membro sen cambiar nin vivir na fantasía; 
de Aosdána2 e co-editora da revista En conxunto, estes e outros saber o que pasou é a Única 
Cyphers3. Filla dunha escritora motivos frecuentes forman unha maneira de mudar de costumes e 
prolífica e intelectual de Cork, Eilis comunidade de referentes que van ideas, indicio dunha nación viva e 
Dillon, Eiléan Ni Chuilleanáin é construíndo a arquitectura da obra creativa, 6 fundamental para a 
tamen herdeira dunha historia 

de Ní Chuilleanáin. Precisamente o nación colonizada, na que a historia 
motivo da arquitectura - sexa a da 

familiar comprometida coa fornece leccións de diverso tipo 
formación dunha identidade súa Cork natal ou a Renacentista para forxar o porvir (de Petris). Cun 

en xeral - é un locus ideolóxico 
nacional para Irlanda en oposición á pasado de asoballamento é aínda 

onde a autora se sitúa para 
súa longa colonización polos máis preciso lembrar eventos e 

estruturar o seu nacionalismo; así, ingleses"Esta herdanza cultural e persoas para encher os buracos 
o espazo que habitan os eus política dálle a súa obra unhas que hai nas crónicas que 

bases perfectamente identificabeis 
poemáticos orienta a totalidade do silenciaban as experiencias de 
que ela escribe, sexa como poeta que tamén explican a profundidade certos membros da sociedade: 
ou como investigad0ra.A histórica e o compromiso feminista labregos, mulleres, gaélicofalantes. 
construción arquitectónica 

do seu labor creativo e 
renacentista está localizada nun Por tanto, partindo do contexto 

investigador. momento clave e é netamente histórico e ideolóxico da autora é 
Sen querermos simplificar a irlandesa na temática e nos como mellor podemos comprender 

poesía de Ni Chuilleanáin, referentes extratextuais.Ten unha aspectos do seu estilo como os 
podemos salientar algunhas extraordinaria modernidade que motivos poéticos, a xustaposición 
características que manifestan paradoxalmente depende duns de tempos verbais e a 
unha visión feminista e irlandesa fundamentos antigos que procura complexísima polisemia do léxico 
da realidade5: a nenez e os ancorar nuns versos sutís con escolmado e sistematizado de 
vencellos coa cidade de Cork e a resoancias que se prolongan nos diversos niveis históricos da súa 
súa familia; o interese por e os lectores polas múltiples Irlanda natal. Tamén atopamos a 
coriecementos académicos do connotacións e hipertextualidade. necesidade de aprender a ver a 
Renacemento (Johnston6); a O emprego de pasado e futuro plasticidade do eu e o ti nos seus 
problemática lingüística ou a -non o presente, porque como di a poemas, de presentir (aínda que 
diglosia e bilingüismo que define, autora, os presentes son os que non o recoriezamos con claridadel 
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o palimpsesto que pode ser unha cos acontecementos recentes de Renacemento inglés e o seu estilo 
palabra só, unha palabra comprender e (re)construír a arquitectónico, rnais tamén como 
aparentemente común e familiar. identidade nacional. Require saber contra-escrita e expresión de 
En Ní Chuilleanáin, certas palabras que a imaxe da muller en Irlanda resistencia, unha linguaxe irlandesa 
repetidas forman parte da ten exemplos históricos e tamén e non inglesa; contén os espazos 
mencionada andamiaxe mitolóxicos, ambas as dúas de Cork e as longas loitas 
arquitectónica - mítica - feminina escritas ou inscritas dende a nacionalistas de Irlanda. Como a 
con que ela constrúe os poemas, perspectiva masculina e identidade celta trénzase tamén co 
arrincándoas das néboas lonxanas feminina.Ten esa imaxe unha folklore dos antergos, onde os 
dos mitos celtas, pasando polos simboloxía familiar á vez que escritores irlandeses de hoxe 
mitos católicos e rematando nun censurada ou silenciada, como a procuran re-inscribírense, 
futuro aberto e renovado. No censo sheela-na-gig.9 Da historia da atópamonos diante duns versos 
de que facer poesía, crear con muller irlandesa, escribiu Ní complexísimos para os que unha 
palabras recicladas, é tanto revelar Chuilleanáin (1985, 7 )  que: "We lectura unicamente feminista a 
como crear a imaxe da muller study the history of women by secas non abonda. A historia en 
partícipe e pensante, vemos como studying feminine images because, termos xerais de igual 
a identidade desta autora artéllase while much of orthodox history has importancia, Como ben argumenta 
perfectamente coas lembranzas simply left women out, the human Allen (2007)'". 
infantís da nai, que era escritora e imagination has never been able to Como exemplos destas 
organizadora político-cultural. As do SO." ('Estudamos a historia das observacións, comentaremos 
publicacións académicas de Ní mulleres mediante o estudo das brevemente unha pequena 
Chuilleanáin - artigos, entrevistas e imaxes femininas porque, mentres escolma de textos do poemario 
edicións de tema feminino ou que boa parte da historia ortodoxa The Roce Geranium, publicado en 
mellor dito feminista - tamén van ten suprimida ás mulleres, a Dublín en 1981. Consta de 18 
reforzar a imaxe de compromiso imaxinación humana nunca foi textos. 
coa muller, sobre todo a muller capaz de facelo'.) 
recuperada para a historia. E ten O primeiro poema, "Como 

actividades como o grupo de Ní Chuilleanáin, entón, nace unha que foi levada mentres 

escritoras que publicou lrish nun contexto ao que permanece danzaba e agachada por un veo',' 

Women: lmage and Achievement, fiel, sexa Cork, Irlanda ou a semella ser pesadelo sen causa 

Women in lrish Culture from the capacidade creativa da muller. nin axentes identificabeis: 

Earliest Times (Dublín, 1985) e a Herdou o contacto con outra lingua 
Aprendeu de novo axiña / 

tradución, cunha abondosa crítica e cultura, as de Italia, por mor da 
familia. Desenvolveu un Como é sometido o corpo / 

literaria sobre as escritoras do país 
coñecemento artístico, histórico e A todas as leis que rexen / 

celta dividido en dous. 
filosófico dos séculos XVI e XVll A caída da landra e a erosión dos 

Falar de feminismo en Irlanda como época que revelaba os farallóns. 

require ter coñecementos da bordes duros da sociedade, cando Do corpo que se agacha tras os 
muller rnítica, mitificada ou celta, ingleses e irlandeses chocaban veos o poema vai avanzando por 
non soamente hoxe senón ao dorosamente. Resultado: a súa imaxes sonámbulas, da noite, a 
longo da súa historia cultural, xunto lingua vén estruturada polo media-luz, acompañadas dun zoar 
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producido por non se sabe quen 
ou que. De súpeto, o poema 
desemboca nun espazo aberto, e 
os lectores só saben que asisten á 
desfeita do estado anterior, cecais 
como destrución de "ela" ou 
cecais como liberación: 

E o día que o edificio caeu na rúa / 
E caeu sangue e pregáronse 
corpos e xiraron / 
A prisioneira tivo compañía. 

Osos de raios X da neve, / 
Ríos moendo terra rumbo ao su/, / 
Chans de xelo sangrando polos 
bordes río abaixo. 

No poema 3, o comezo vén ser 
mitolóxico, con referentes á unhas 
mulleres fantasmagóricas ou 
bruxas": 

Cando abriu o ovo que a muller 
sabia Ile dera, / 
atopou un pouco do seu propio 
pelo e un dente, aínda / unha vella non fala non é por non 
con sangue, da súa propia boca. Atrapada de esguello, o cristal 

ter capacidade senón por non ter a cuestiona o teu rostro. 
A muller sabia ten máis dunha capacidade de comprendela o 

forma; tamén pode ser interlocutor. Ou porque a resposta -xira a ollada da observadora 
simplemente unha vella ou pode non estará na explicación dela de tal xeito que non sabemos se 
ser bruxa, fea, ameazante. Pode senón na análise dos feitos da fala consigo mesma ou se se dirixe 
falar ou ficar silandeira, como se persoa que procura información. a outra persoa. O ritmo pausado 
non soubese nada ou tivese de reflexión fai pensar nun espello 

Este poema tampouco deixa 
segredos dalgún tipo.As figuras e entón a imaxe sorprendente do 

claro quen é quen, xa que cos 
femininas non precisan falar e na ovo reaparece, non como galano, 

versos finais- 
ausencia de palabras ás veces senón como símbolo da 

reside a sabedoría, xa que as Outeiros escuros e cubertos de descoberta dunha muller da súa 

palabras baleiras non valen e os uces xiraban no camiño, intimidade. Repetidas veces a 

que escoitan ou falan con elas e en cada un / poesía de Ní Chuilleanáin contén 

deben ter unha intelixencia abonda Dos sólidos cuartos silandeiros dos referentes moi dispares, 

para comprender a realidade que bares, mesturando o irreal co 
ellas poden comunicarlz. E dicir, se a primeira vista / excesivamente real e prosaico, nun 
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nó invisíbel que ata o obxecto (a hedreira) que pode exemplo dun barroquismo, dunha 
historicamente afastado ao cinguila ou aloumiñar o que toca poesía que procura os límites 
inmediato noso.0 resultado é esta -paredes, muros, ou máis. arquitectónicos e simultaneamente 
(con)fusión de pronomes e lugares, No poema 13, non caímos da resístese a obedecelos ou ficar nas 
unha espacialización do tempo de atmósfera irreal na que o corpo se marxes. 
cada enunciado, un construír tuneis inscribe e medra, máis alá del, 
de suxerencias que non se deixan "Falando coa pel" é o título do 

cinguíndose a unha figura feminina poema 14. A pel non é concretar. Segundo Nordin, a anónima que sente (intúe), 
identidade feminina é establecida simplemente unha representación 

comprende (penca, sabe) e serve, 
por este acto de borrar as da corporeidade da muller senón 

ela mesma, como símbolo da 
fronteiras entre pasado e presente. historia familiar e mítica, Empeza 

algo moito máis universal que a 
inclúe nunha existencia que va¡ 

O poema 7 empeza cunha cunha imaxe vencellada á cova, desde o persoal até o océano e de 
imaxe cotidiá: morbosa e gravada nun pasado volta, pregando todo nunha lingua 
A luz que rebota pola mesa do pub/ Mais Os tres serena, repleta de experiencia, de 
Os aneis de copos estampados primeiros o texto vira, suxirindo lembranzas. E un exemplo do que 
como círculos / unha potencia que vén de lonxe. di Johnston, da cualidade na que 
Que permanecen na auga cando a Acordan os osos, procuran / os lazos son evidentes aínda que 
pedriria brinca. Como gaviñas un apoio / os nós con que se fan resístanse a 

De aí que a complexidade das Perciben o ar nas súas cavidades / seren ceibados13. Son, defeito, 

imaxes nega toda comparación co Trono de cabalos chégalles baixo a como redes que recollen, 
real, insinuando sensualidades terra. conteñen e deixan escapar partes 
corporais ou simplemente anacos f.. .1 da presa - persoa, memoria, 
de corpos vislumbrados na O remate do poema confunde poema: 
escuridade dunha temática non e fusiona o mortal cunha posible Falando coa luz que se esparexe 
precisada que vén para aos pés da eternidade, un movemento non 
falante, deixando unha suxerencia discerníbel aos demais, un saber 

na pel, / 

borrosa, íntima: feminino que promete un 'algo' xa O sol arrastra a súa rede pola face 
do océano / 

Bajxando cara o oeste, 0s camiños/ que 'ela' descansa cOrpo e sabe 
que os signos baleiros teñen unha Como unha lembranza que non 

Do corpo, ombreiro de drumlin, / 
linguaxe con contido ('segredos'): devolve máis que claridade 

Afastadas da vista as pernas ennoada. / 
forman un ángulo / Baleiras como un diafragma / 
Como andamios de madeira seca / As lirias risibeis e rectas / O defecto con músculos de luz/ 

Sen cortar e abandonada. / Inclusive agora agochan segredos / Dóbrase, escurecel bOrbulla 

Deito-me / De pracer e fatiga. Ela dorme, / bágoas, chega. 
E empezo a traballar coa hedreira. A cabeza no prato dunha pelve: / Talvez estas redes sexan como 

Ou sexa, do caos corporal que Ela sabe como se remexen os pregues de tempo e material no 
subtrae da luz restrinxida a ollada debaixo. tempo que representan pasado, 
poética, cae a súpeta forma dunha O desprazamento e presente e futugro, fragmentos 
muller deitada, a traballar cun combinación especial e corporal é xuntados nun todo non definido. 
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De todos os que están na 
habitación. Mirando nas veas / 
Onduladas e crechas como a liña 
do pelo, o que vexo / 
Son as longas correntes dun pálido 
océano / 
Suavemente volvéndose do revés. 
1.. .1 
Máis alá da xanela aberta / 
Polos caleixóns ateigados de seda 
do souq" / 
Fontes e escaleiras momentáneas 
(Pasan as miñas mans pola mesa 

,: : Decatándome de arganas e quillas) 
/ 
Miro, e fracaso, na rúa / 
Buscando un home con pelo como 
o teu. 

2' 

Como Allen (20071, sentimos 
que as irnaxes tórnanse ilexibeis, 
porque mudan, forman 

O derradeiro poema, o número está ao alcance da man. Logo o constelacións, esixen que nós, 
18, ernpeza de novo coa irnaxe da poema, malia non ser rnoi longo, lectoras e lectores, nos situemos 
persona que contempla un espazo percorre grandes distancias e nunha xeografía concreta. Para 
interior sinxelo, cotidiá. A tende a tornar a un lugar perto do chegarmos á realidade de xénero e 
capacidade expansiva da ollada lector, a voz ou a figura feminina nación, engadimos, é preciso unha 
funciona como unha reinscrición da feita xa máis grande, potente ou lingua que inclúa ás mulleres, 
voz feminina nun texto universal, sosegada polas realidades que pasadas e presentes, de Irlanda. A 
en nada limitada á intirnidade soubo identificar no peripIol4. poesía de Eiléan Ní Chuilleanáin é 

inicial, acadando outros espazos de Deste xeito 0 Concepto do interior un dos mellores exernplos dese 

experiencia e inmanencia, outros vóltase do revés: xa non é interior, proxecto. 

mundos vibrando con significados de feito, senón un vasto dominio 
por articular. Todo é acadado e decatado, rescatado e asumido 
dominado pola muller que rnostra a pOla m"ller parte da súa 

súa forza na vasta linguaxe identidade. 0 desta autora é un "Universidade de Maine (EE.UU.) 

definitoria que organiza e penetra feminismo que non se limita a si **Os textos entre chaves foron traducidos 

todo, corno adoita pasar en moitos mesmo, a0 C O ~ P O  ou á habitación por Sabela E Davila (Vietnam) 

poemas de Ní Chilleanáin, o real: 

comezo é modesto ou Paso a man pola madeira limpa / 
concentrado no inmediato, no que E de súpeto aloumiño as cabezas / 
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NOTAS dous. asi como das fronteiras entre as dúas dificultade constante da súa escrita. Tamen 

1. Tamén: Site of Ambush (1975). Cork linguas fgaélico e inglés) e entre as dúas é unha das orixes do seu poder.0 

(1977). The Girl Who Married the Reindeer tradicións fmasculina e feminina) que se rexeitamento a separar a historia do 

(2001). xunto con numerosos estudos de superpoñen. 1 presente, como sinala Benjamin, simboliza a 

critica literaria. e edicións como o diario de 6. Johnston (2007) na análise do determinación a volver a enfiar os fios do 

cárcere de Joseph Campbell, nacionalista barroco na poesia de Ni Chuilleanáin, sinala pasado, o efecto de deixar o tapiz sen 

irlandés. a relación coa estrutura barroca na que o remata c../ 

2. " Mernbership of Aosdána, which is corpo e o acto de chorar a morte dun ser 11. Poderianse ver ecos nestes poemas 

by peer nomination and election, is limited querido i'keening', en inglés) contenen o da arquetipica figura irlandesa da vella 

to 250 living artists who have produced a pregue. representado de diversos xeitos, i'hag? ou cailleacli, da lendaria Kathleen ni 

distinguished body of work. Members must que é en realidade unha combinación de Houlihan (emblema do nacionalismo 

have been born in lreland or have been pasado con presente, do agachado co irlandés), ou outras. Ni Chuilleanáin presta 

resident here for five years, and must have visibel. da dor coa sensualidade, da especial atención á cailleach no seu traballo 

produced a body of work that is original and ' O a  intersección. académico tamén. 

creative. The current membership is 2351'~ 7. Di Ni Chuilleanáin: "We read with 12. Johnston (2007) di: "The feminine 
http://aosdana.artscouncil,ie/> [ A  pertenza a anger. anger forced rhrough the narrow space contains secret recesses that deliver 
Aosdána, que se consegue por nominación pasajes created by rninority languages and not births so much as qualified rebirths." p. 
e elección por parte de homólogos, limitase small audiences." (citado por Batten) 4.10 espazo feminino contén recunchos que 
a 250 artistas vivos que producisen unha l...líamos con rabia, con rabia provocada non ofrecen tanto nacementos senón máis 
obra significativa. Os membros teñen que polos estreitos corredores formados polas ben renacementos cualificados "/ 
ser nados en Irlanda ou ter residido ali linguas minoritarias e o escaso público.] 13. " N i  Chuil!eanáink worlds are more 
durante cinco anos e teñen que ter 8. " In Ni Chuilleanáink [work] the poetic frequently homologous than analogous, in 
producido unha obra ofixinal e creativa. Na 

voice is often almost without a persona and touch with each other but locked, 
actualidade hai 235 membros]. 

its continuity exists in a reaching out to the partitioned, or private, or otherwise not 
3. http://www.cyphersmagazine.org/ ocean." (Meany 113) 1-na obra de- Ní sharing the same space." (p. 5 )  10s mundos 

4. Ni Chuilleanáin (1995) afirma que ela Chuilleanáin, a voz poética case sempre de Ni Chuilleanáin tenden máis a ser 

é: " a  Gaelic-speaking female papist whose aparece despersonificada e a súa homólogos ca análogos, en consonancia co 

direct and indirect ancestors, men and continuidade existe como un estenderse outro pero sen estar pechados, divididos, ou 

women, on both sides, were committed 'to cara o océano.] sen ser privados, ou sen compartir o 

detaching lreland from the British Empire':' 9. Sila na Géige en gaélico. E unha mesmo espazo.1 

l... unha muller papista, falante de gaélico e figura feminina, a miudo encrequenada, que 14. " ln many of your poems and 
cuxos ancestros directos e indirectos, tanto coas mans ensina os órganos xenitais images, once you get to the centre or the 
homes como mulleres por ambas partes, grandes e abertos. lmaxe moi antiga. que core. there is still a kind of mystery.[En 
estaban compron~etidos 'coa separación de talvez proven da deusa vikinga Ormgudinna. moitos dos seus poemas e imaxes, unha 
Irlanda do Imperio británico'. 1 Ás veces faise a comparación coa imaxe do vez que chegamos ao centro ou ao núcleo, 

5. Segundo Ni Chuilleanáin: " The home verde espallado polos lugares ainda queda un certo misterio./ 

options open to lrish women writers . . . europeos de significación relixiosa. Oh yes, 1 think the centre is never quite 
include the absurd, the outspoken, and the 10. "The collapsed distance between there.. . " (en Haberstroh) [ Si, creo que 
crafty use of the borderlands between the past and present is part of her writing's nunca se chega de todo ao centro ... 1 
two, as also of the borderlands between enduring difficulty. It is also a source of its 15. Zoco 
two languages (Gaelic and English) and power. The refusal to  separate history from 
between two traditions lmale and female) the now, as Benjamin puts it. is symbolic of 
which overlap." (citado en Sirr) 1 As opcións a determination to rethread the past's 
que teñen as escritoras irlandesas . . . strands, the effect to leave the tapestry 
inclúen o absurdo, o descarado e o uso unfinished ..." [...A distancia derrubada entre 
habilidoso das fronteiras entre ambos os o pasado e o presente forma parte da 

A C T U A L I D A D E  
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