
Lorna	Shaughnessy,	poesía	das	vencidas.	Unha	escolma	

	

A	historia	atravesa	fulgurante	a	poesía	de	Lorna	Shaughnessy.	“Entender	o	pasado	

non	significa	que	este	desapareza”,	explicáballe	ao	tamén	poeta	e	tradutor	irlandés	

Keith	Payne	nunha	entrevista	publicada	no	Faro	de	Vigo,	“pero	pode	darnos	un	con-

texto,	unha	perspectiva	máis	clara	no	presente,	permítenos	transcender	o	pasado	e	

movernos	cara	ao	futuro”.	Eis	indicios	do	programa	que	conduce	esta	pequena	es-

colma	da	súa	obra,	realizada	por	ela	mesma:	o	conflito	determina	a	existencia	e,	así,	

os	poemas.	Entre	a	Irlanda	do	Norte	dos	Troubles	e	a	literatura	grega	clásica,	Shaugh-

nessy	atopa	partículas	de	verdade,	identifica	vías	para	restituír	unha	memoria	non	

monumental.	A	súa	ollada	sutil,	serena,	déitase	sobre	a	violencia	para	impugnar	os	

relatos	vencedores.	É	poesía	das	vencidas.	

	

Nada	en	Belfast,	capital	de	Irlanda	do	Norte,	en	1961,	é	profesora	na	Universidade	

Nacional	de	Irlanda	en	Galway.	Como	poeta,	publicou	os	libros	Torching	the	Brown	

River	 (2008),	Witness	Trees	 (2011)	e	Anchored	 (2016).	Traduciu	A	desparición	da	

neve	(2009)	de	Manuel	Rivas	ao	inglés.	En	abril	de	2016	participou	no	festival	de	

poesía	Ponte	Poética	de	Pontevedra,	onde	leu	algúns	dos	poemas	publicados	a	seguir	

nunha	versión	galega	que	debe	boa	parte	dos	seus	acertos,	e	ningún	dos	seus	erros,	

a	Keith	Payne.	

	

Daniel	Salgado	

	

***	
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Río	Tinto	

	

Non	damos	entrado	no	cemiterio	romano.	

As	portas	están	pechadas	con	cadeado	

así	que	arrimamos	a	cara	á	reixa,	

aguzamos	os	ollos	e	vemos	as	inclinadas	lápidas	con	musgo	

de	súbditos	mortos	da	empresa	e	o	imperio.	

	

Detrás	de	nós,	as	minas,	onde	roldanas	e	vías	mortas	

puntúan	estratos	de	esforzos	seculares.	

Rocha	e	mineral	revélanse	avermelladas	e	ocres,	

demasiado	puras	para	lugares	habitados.	As	súas	feridas	cráter	

énchense	con	tanta	auga	que	poderías	afogar	nelas.	

	

Hoxe	é	domingo.	No	alto,	na	silenciosa	

ausencia	dos	camións	que	adoitaban	retumbar	polo	outeiro	

intentamos	ouvir	por	entre	o	vento,	

escoitarmos	o	son	da	pedra,	

apalparmos	o	pasado	ferido,	o	seu	corazón	gretado.			

	



Teimudo	

	

O	pasado	ferido	regresa	coma	un	can	sarnento.	

Zanfonea,	infecta	a	entrada	da	casa	coas	súas	chagas	

e	co	cheiro	do	abandono,	faime	tropezar	cando	me	aventuro	fóra,	

rodeando	as	miñas	pernas,	listo	para	levar	outra	patada.	

	

Se	o	alimento,	nunca	se	irá.	

Se	o	ignoro,	nunca	marchará	

pero	apreixa	a	súa	cotrosa	pel	contra	o	cristal	da	porta,	

anícase	lambendo	a	pata	onde	remelo	os	ollos,	

	

ou	encóllese	no	retrovisor	mentres	me	afasto	

e	coxea	fóra	para	me	atopar	cando	regreso,	

leal	e	indesexado	como	unha	doenza.			



Descuberto	

	

“A	Verdade	havos	liberar?	Se	cadra.	Pero	primeiro	

a	Verdade	debe	liberarse	a	si	mesma”.	

Wole	Soyinka	

	

Os	feitos,	como	a	luz	do	sol,	revelan	a	superficie	lixada	dos	lentes	da	memoria,	

o	po	e	o	detrito	deses	desagradábeis	currunchos	

onde	gardamos	as	cousas	que	non	desexamos	saber.	

	

Outra	xente	e	as	súas	dores	ateigan	eses	currunchos	

na	miña	confortábel	casa.	Demandan	atención	

e	míranme	aos	ollos	e	preguntan	¿agora	que?	

	

E	que	vou	dicir,	se	só	atopo	palabras	

que	me	levan	en	círculos	sen	saída	clara	

desde	un	prefixo	que	nos	ata	a	todas	ao	pasado?	

	

remorso				arrepentimento				revelación					relembranza	

						recoñecemento				remisión				remedio					recuperación	

reparación					reconciliación					restitución					restauración	

	

Deixa	que	os	feitos	falen	por	si	mesmos,	talvez?	

Deserta	da	lírica	busca	do	exacto,	

da	tiranía	da	limpa	liña	final?	

	



Pendello	(Maio	1976)	

	

A	pistola	dorme,	adaptada	

á	parede	do	galpón	de	muxir.	

Nalgún	outro	lugar	da	granxa,	

un	agocho	de	explosivos,	máis	armas.	

Cando	o	interrogan,	o	granxeiro	di	

“Un	mozo	deixounas	aquí	hai	cinco	semanas”.	

	

	



O	teléfono	vixiado	

	

O	seu	fillo	está	nalgures	aí	fóra	

a	choiva	malla	na	súa	chaqueta	fíltraselle	nos	pantalóns	

enxurradas	de	auga	viaxan	da	caluga	ao	queixo	

	

nalgures	aí	fóra	o	seu	fillo	filtra	a	chaqueta	

mallado	da	caluga	ao	queixo	

viaxa	a	través	de	enxurradas	de	auga	

	

aí	fóra	a	choiva	fíltrase	da	caluga	ao	queixo	

a	auga	enxurra	pantalón	e	chaqueta	abaixo	

o	seu	fillo	mallado	está	a	viaxar	

	

el	fíltrase	a	través	dos	pantalóns	e	a	chaqueta	

enxurrado	nalgures	aí	fóra	

a	choiva	malla	

	

a	auga	fíltrase	e	o	seu	fillo	

viaxa	con	enxurradas	de	choiva	da	caluga	ao	queixo	

mallado					

	



Soldado	de	infantaría	

	

A	culpa	é	unha	moeda	que	pasa	de	man	en	man:	

comeza	agochada	nos	puños	de	homes	poderosos	

pero	como	a	maioría	de	cousas	que	non	queren	

atopa	o	camiño	cara	á	xentiña	coma	nós.	

	

Poreivos	un	exemplo.	Helena	marcha	con	Paris	

				-qué	liberación,	sentín	dicir	a	alguén-	

pero	o	seu	home,	poderoso,	xunta	os	señores	

e	todos	os	seus	barcos	preparados	para	a	guerra,	

cando	da	nada	descende	unha	desacougante	quietude.	

Agardamos.	Sobe	a	temperatura.	Os	víveres	esgótanse.	

Agardamos	algo	máis.	Os	homes	apostan	e	rifan.	

	

A	natureza	non	o	consentirá	así	que	Agamenón	envía	a	Calchas	

para	pescudar	as	verdadeiras	intencións	dos	deuses.	

O	sacerdote	regresa	cun	arteiro	e	sinistro	consello-	

Artemis	sostén	un	teimudo	resentimento,	di,	

non	soprará	o	vento	deica	Agamenón	pague	o	prezo	

coa	súa	propia	familia.	

																																					Garántoche	

que	non	é	algo	que	un	home	poida	pedir	á	cara,	

pero	estaba	claro	para	todos	como	sairía:	

Agamenón	ardía	por	escapar	de	Aulis,	

na	súa	cabeza	xa	dicía	adeus	á	familia	no	peirao,	

estaba	millas	mar	afora	e	navegando	cara	a	Troia.	

	

O	seguinte	que	ouvimos	son	os	agres	murmurios	dos	oficiais,	

“Anos	de	leal	servizo...	non	grazas...	calumniados	

na	véspera	dunha	campaña”,	mentres	Calchas	alimenta	por	goteo	

insinuacións	en	lugares	importantes,	“non	se	podía	confiar	nos	homes,	

a	ira	significaba	que	Troia	podía	chegar	ao	clímax	demasiado	cedo,	



toda	esa	frustración	agromando	prematuramente.	Quen	sabe?	

Poden	mancar	mesmo	a	súa	propia	xente”.	

Como	se	non	puidésemos	distinguir	o	amigo	do	inimigo.	

	

Á	fin	non	fomos	nós	quen	mancamos	aos	nosos	

senón	Agamenón.	Tivo	que	superar	a	culpa,	

claro,	non	a	puido	cargar	só.	

Así	que	a	moeda	pasou	de	man	en	man.	

Gastada	polo	tempo	ela	veu	a	nós,	soldados	rasos.	

Sempre	vén.	Volveu	negros	os	nosos	dedos.	

	



Aquiles	

	

Vergoña.	

Aquela	foi	a	primeira	vez	na	miña	vida	que	a	sentín.	

Cando	a	súa	nai	mirou	a	miña	vaíña	

e	logo	miroume	aos	ollos	

as	miñas	fazulas	arroibaron	como	as	dun	rapaz.	

	

Ao	primeiro,	cando	o	contaron,	non	o	cría,	

eu	era	un	peón	na	trama	de	Agamenón.	

Prometeume	como	cebo	para	atraer	a	súa	filla	a	Aulis,	

penduroume	como	unha	especie	de	abelorio	

e	xa	ela	e	a	súa	nai	estaban	en	camiño	

axitadas	con	plans	de	voda	e	criadas	frívolas.	

Fiquei	sen	fala.	Aquilo	foi	outra	primeira	vez.	

	

Cando	Clitemnestra	deu	coa	verdade	

tróuxome	a	rapaza.	Ela	era	tan	pequena,	

pulsos	de	óso	de	paxaro	dos	que	eu	non	podía	afastar	os	ollos;	

un	home	podía	agarralos	só	cunha	man.	

Deille	a	miña	palabra:	non	permitiría	que	saísen	coa	súa.	

Pero	a	vontade	dun	deus	é	a	máis	aguzada	coitela	que	un	líder	empuña	

e	el	tíñao	todo	descifrado.	“Non	era	a	miña	idea”,	dixo,	

“era	o	que	Ela	pediu”.	Artemisa	tería	a	Ifixenia	

como	pago	por	unha	afronta,	e	nada,	ningunha	outra	cousa	

levantaría	esas	áncoras	ou	guiaría	eses	barcos	fóra	de	Aulis.	

	

Ben,	sabedes	como	van	estas	cousas,	e	así	as	fan	os	homes.	

Que	lles	importaba,	despois	de	todo,	unha	rapariga	

cando	todas	as	riquezas	de	Troia	estaban	agardando	por	eles?	

Todo	o	que	precisaban	era	un	vento	xusto.	Na	súa	imaxinación	

xa	se	vían	regresando,	cubertos	polo	botín	da	vitoria,	

rimados	como	heroes	para	os	ouvidos	da	xente,	en	mornas	camas	benvidos.	



“Que	é	o	que	che	pasa?”,	mofáronse,	

“perdiches	o	apetito	por	unha	pelexa?	Mal	de	amores	pola	cativa	de	Agamenón?”	

Riron	del.	

Así	que	me	rendín	e	o	meu	xuramento	deslizouse	de	novo	na	vaíña,	sen	forzas.	

																	A	súa	nai	regresou	de	novo,	aínda	suplicando.	

Díxenllo	directamente:	non	estaba	nas	miñas	mans,	non	houbo	xeito	de	convencelos.	

E	foi	cando	me	mirou	así.	

																	E	eu	case	esperei	que	me	cuspise.									

	

			

	

	



O	mundo	axeitado	

	

Ahmed	Catrada	nunca	revelou	se	enfermara	

no	barco	a	Robben	Island,	

ou	se	xa	era	un	mariñeiro	cando	

marchou	dezaoito	anos	despois.	

	

Falou	da	ausencia	de	cativos.	

A	necesidade	dunha	voz	de	neno	era	tan	aguda	

que	houbo	días	en	que	lle	proían	os	ollos	

coa	dor	de	sentir	un	bebé	chorar.	

	

Cando	finalmente	unha	pícara	subiu	ao	seu	colo	

non	daba	falado,	pero	pechou	os	ollos	

mentres	a	onda	dos	anos	perdidos	rompía	sobre	si	

e	el	pelexaba	por	respirar,	

	

os	delicados	brazos	da	nena	arredor	do	seu	pescozo,	

un	salvavidas	e	un	lazo	de	confianza.	

	



Agamenón	

	

Postura	moral	ou	postura	máxica?	

Decídete	dunha	vez,	dramaturgo.	

Queres	facer	feliz	a	multitude	

e	facer	que	pensen	por	si	mesmos,	

así	que	os	atordas	coa	túa	deusa	arteira	

e	agardas	deles	que	marchen	para	a	casa	debatendo	

a	profunda	lección	moral	da	historia.	

	

Vestíchesme	como	o	vilán	da	obra	

que	mata	os	seus	propios	fillos	por	cega	ambición.	

Non	tan	cega.	Vin	máis	sangue	do	que	me	gustaría	

pero	por	máis	que	intentes	coas	túas	palabras	trampulleiras	

facer	que	o	público	me	odie,	eles	entenden	

mellor	ca	ti	o	que	teño	que	facer.	

Saben	o	que	lle	acontece	a	un	pobo	conquistado	

e	non	o	queren	para	si	mesmos.	

Así	que	Calchas	aparece	co	plan	perfecto	

que	lles	permite	escapar	do	anzol:	deixei	morrer	o	meu	neno	

así	non	o	tedes	que	facer	vós.	

																																								Asasino	de	nenos?	

Si,	matei	o	primeiro	fillo	de	Clitemnestra.	

O	pobo	sábeo	e	aínda	así	ségueme	a	corrente,	

dime	adeus	dende	o	muro	do	peirao	cando	marcho	á	guerra,	

eu	e	todos	os	soldados	que	Grecia	trousará	

nos	mares,	nas	chairas	e	en	obras	dramáticas;	

o	que	sexa	por	manter	os	bárbaros	a	raia.	

	



Venres	Santo,	1998	

	

Ao	final	da	tarde	corremos	as	cortinas.				

Na	tele	portátil	de	dezaoito	polgadas	no	recuncho	

discuten	cabezas	faladoras,	con	ollos	encarnados,	se	cadra	

aliviadas	cando	baixamos	o	volume.	

	

A	casa	exhala.	

	

Ti	dormes	no	asento	do	coche,	no	chan	

dun	cuarto	case	baleiro	que	logo	has	encher.	

Cincuenta	e	un	días	no	mundo,	todos	contados,	

os	puños	aínda	pegados	ás	orellas,	como	

para	bloqueares	frecuencias	que	xa	non	se	oen.	

Superaches	todas	as	nosas	fantasías;	

ningún	milagre	nos	collerá	agora	desprevidos.	

	

Aguanto	a	respiración	mentres	me	achego.	

	

Sobre	ti,	no	medio	da	pantalla	azul	

unha	porción	da	illa,	como	doutro	mundo,	asexa.	

A	túa	respiración	é	a	mesma,	non	te	moviches	

aínda	que	todo	se	moveu.					

				



A	Verdade	Arrastrouse	Fóra	

	

A	paz	non	caeu	coma	confeti	cósmico	

que	adornaba	os	capotes	nas	trincheiras.	

Cando	ergueu	a	vista,	ceos	baleiros	coa	boca	aberta	

miraron	abaixo,	na	lama,	carreiras	de	ratas	e	o	fedor.	

Non	caeu	como	a	neve	nunha	manta	

a	cubrir	con	lene,	respectuoso	silencio	

os	destripados	eidos	das	terras	baixas,	

ou	a	encubrir	os	rostros	dos	esmagados,	

	

senón	que	se	elevaba	a	modo	como	unha	néboa	clara	

que	amosa	o	que	sempre	sospeitou;	

a	modo,	a	verdade	arrastrouse	como	un	can	mallado	

e	nin	triunfantes	bandas	militares	nin	cancións	

farían	que	a	súa	zafada	presenza	parecese	menos	real	

ou	perseguise	a	fiel	sombra	dos	propios	talóns.	

	



O	Sobrevivente	

	

Tes	que	te	preguntar,	en	serio,	

que	caste	de	home	se	poría	en	risco	

cando	o	veñen	de	arrincar	

dunha	tomba	aínda	fresca?	

	

Pensaba	que	estaría	seguro	alí	

entre	forcadelas,	cempés	e	miñocas	

-nin	un	alento-	apenas	o	murmurio	

do	seu	propio	sangue	nos	ouvidos.	

	

Reducírono,	chimpárono	nunha	calexa	

e	o	último	que	agardaban	

era	a	Lázaro	na	parte	de	atrás	dun	coche	camuflado	

no	Shankhill,	sinalándoos.	

	

Á	noite	foza	no	refugallo	do	vertedoiro	

e	atopa	uso	para	o	que	a	cidade	deita	no	lixo.	

	



A	Nosa	Señora	das	Lilas	

	

No	mes	da	Nosa	Señora,	levei	

lilas	protestantes	para	o	altar	de	Maio	da	escola.	

A	miña	señora	favorita	vivía	na	porta	do	lado,	pequenos	

rituais	con	cetro	afástábanme	dela,	

o	meu	tallo	ao	pé	do	lume,	

leite	nunha	cunca	chinesa.	

	

Máis	tarde,	envieille	postais	

de	Zanzíbar	e	Chichicastenango	

para	lle	decorar	a	cornixa	da	cheminea,	confiada	

en	que	a	miña	paixón	de	viaxar	lle	provocaría	un	sorriso,	

lembranzas	de	territorios	compartidos	do	pasado,	

a	emoción	de	solpores	e	palmeiras	

deslizada	na	boca	da	caixa	de	correos,	

postais	que	meu	pai	enviou	dende	lugares	

quentes,	pouco	plausíbeis.	

	

Eu	amaba	o	arrecendo	da	súa	maquillaxe,	

a	delicadeza	da	súa	fazula	e	a	súa	inmarcescíbel	

voz	de	coro	da	Igrexa	de	Irlanda.	

Nadal	após	Nadal,	mandaba	tres	frascos	de	talco	

perfectamente	empaquetados	para	as	nenas	de	Jim	e	Kathleen	

e	daquela	a	voz	do	viúvo	ao	aparello-	

	

“Gladys	morreu”.	

	

Gladys	Heath	do	número	trinta	e	dos	de	Candahar	Street,	

a	túa	decencia	de	asistir	á	igrexa	foi	parte	importante	deste	lugar	

e	porén	tan	rara.	Nestas	mal	escritas	distancias	imperiais,	

a	través	do	Lagan	desde	Terra	Santa,	

as	augas	do	río	nunca	se	abriron	



nin	Moisés	nos	levou	a	ribeiras	máis	seguras.	

Eurípides	escribe	ao	seu	discípulo	dende	o	exilio	en	Macedonia...	

	

Pardais	enchoupados	pola	choiva	peteiran	

nas	últimas	sementes	derramadas	na	miña	soleira,	

dóenme	os	ósos	pola	humidade.	

Oxalá	puidese	xuntar	

no	meu	corazón	tanta	coraxe	

como	puxen	na	boca	da	rapariga,	quen,	

sabendo	que	os	ventos	non	mudarían	

por	ningún	milagre	nin	sangue	sacrificial,	

que	os	homes	despregarían	un	milleiro	de	velas	

mesmo	contra	o	seu	sentido	común,	

descubriu	o	seu	pescozo	ao	coitelo	

e	deshonrou	a	Casa	de	Atreus.	

	

Esta	guerra	aloxouse	

na	miña	memoria	e	nos	meus	pulmóns	

e	nada	do	que	escribo	semella	aportar	

no	peirao	seguro	da	conclusión.	

	

Leva	esta	triste	historia	aló	onde	vaias,	

levanta	a	áncora	do	meu	corazón,	

bótate	ao	garete.	As	nubes	

escurecen	o	horizonte.	

	



Antígona	

“Deshonraches	unha	

alma	viva	co	exilio	na	tomba”	

Sófocles	

	

In	memoriam	Jean	McConville	

	

A	última	vez	que	te	vin,	filla,	

regresabas	da	tenda;	

nin	sequera	deixaches	a	compra,	

e	só	botaches	a	correr,	

logo	de	que	me	metesen	no	coche,	

coa	cesta	da	compra	apreixada	contra	o	teu	peito.	

	

O	rumor	esténdese	polas	rúas	

como	gas	velenoso,	e	corrompe	os	mortos.	

A	miña	memoria,	soterrada	viva,	

rabuña	na	terra	e	nas	pedras	

con	unllas	que	seguen	a	medrar.	

	

Vivas	e	aínda	desatendidas,	

as	túas	peticións	sempre	inoportunas	

aos	ouvidos	de	importantes	homes.	Aprendiches	

demasiado	nova	sobre	o	silencio	da	tomba,	

procurando	sinais.	

	

E	os	meus	ósos	iluminaron	a	terra	escura	

como	unha	portentosa	constelación	

que	nin	eu	nin	os	meus	cativos	podemos	ler.	

	

Antígona,	fálanos	agora,	

eleva	a	túa	voz	sobre	

os	gastados	moralismos	do	coro.	



Sabemos	o	prezo	que	pagamos,	

pódesnos	contar	que	é	o	que	

mercamos?					

		

							

	

	

	

	


