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Benvinguts a la lectura compartida de Dublinesos!

Com en altres ocasions, les introduccions no tenen més objectiu que el d'indicar alguns dels aspectes

essencials dels textos, i, sobretot, de suggerir i ser un estímul per a les aportacions i el debat entre els

lectors que és el que realment dóna sentit a una lectura compartida.

Els quinze contes de Dublinesos s'estructuren cíclicament a partir de l'eix de les etapes de la vida.  La
proposta de cinc sessions de lectura que iniciem avui segueix l'estructura del recull i el seu ordre simètric
de disposició de les narracions (3,4,4,3 +1 relats). Veurem que, com en tot cicle, en l'inici ja és present el
final, i veurem també com les històries tendeixen a anar creixent en complexitat i extensió fins a  culminar
en Els morts, que pot considerar-se més una novel·la breu que un conte. Els morts és el compendi de
tots els relats i tots els motius temàtics que Joyce ha anat desgranant al llarg del recull. Tots junts
constitueixen un retrat crític però alhora entranyable de la vida social i política del Dublín de principis del
segle XX, però Joyce va més enllà i transcendint la realitat local i temporal de la qual
parteix, Dublinesos es constitueix en un retrat universal i en una profunda reflexió sobre les conductes,
els desitjos, les febleses i les passions humanes. Dit en altres paraules: Dublinesos és un clàssic.

La gènesi, de 1904 a 1914

En 1904, el mateix any en què James Joyce abandona Irlanda amb Nora Barnacle, George Rusell, editor

de la gasetaThe Irish Homestead, va oferir al jove Joyce una lliura esterlina per cada conte que li enviés

per publicar-lo.

Joyce escriu tres contes: Les germanes,

Eveline i Després de la cursa, que signa amb
el pseudònim Stephen Dedalus,
posteriorment nom d'un dels famosos
personatges de l'Ulisses.

L'editor considerà que no eren apropiats per
als seus lectors.

Des de Trieste, Joyce segueix escrivint els
relats.

En 1905 té llest un conjunt de dotze contes
que comença a enviar a diversos editors que
l'hi rebutgen sistemàticament, sobretot per
qüestions de caire moral.

Mentrestant, completa el recull amb tres
contes més: Dos galants, Un nuvolet  i Els

morts (escrit a Trieste i completat a Roma el 1907).

En total, quinze editors rebutgen divuit vegades el manuscrit.

El 1912, any del seu darrer retorn a Irlanda abans d'establir-se definitivament al continent, Joyce envia el
manuscrit a l'editor londinenc Grant Richards que l'accepta però li exigeix canvis.

Finalment, el mes de juny de 1914 es publica la primera edició de Dublinesos, de la qual se'n van vendre
uns escassos cinc-cents exemplars el primer any.

Dublinesos LES GERMANES, UNDublinesos LES GERMANES, UN
ENCONTRE, ARÀBIA (1/07)ENCONTRE, ARÀBIA (1/07)



22/11/2018 1- Dublinesos LES GERMANES, UN ENCONTRE, ARÀBIA (1/07) | Lectura col·lectiva a Quellegeixes.cat

http://www.quellegeixes.cat/lectura-colectiva/capitols/1-dublinesos-les-germanes-un-encontre-arabia-107 2/4

[Imatge superior: portada original de Dublinesos i James

Joyce el 1904]

2014, iniciem la nostra lectura

 

LES GERMANES, UN ENCONTRE, ARÀBIA

Dublinesos s'inicia amb aquests tres contes dedicats

a l'etapa de la infantesa.Totes tres històries estan

protagonitzades i narrades per noiets. Des del punt

de vista d'aquests narradors anònims amb una comprensió del món en formació, Joyce ens presenta ja,

d'una banda, tot un ventall paradigmàtic dels temes que trobarem desenrotllats al llarg del recull: la

pobresa i la diferència de classes, l'aïllament, els somnis, el tedi, la frustració, el desig de fugir, la vida

social i política de la Irlanda de l'època, el pes de l'educació religiosa, la influència de l'església... De

l'altra, l'estil narratiu cru i poètic alhora, ric en símbols, impressionista i sensual. Joyce posseeix l'habilitat

narrativa de captar l'instant especial precís en què alguna cosa es produeix, el que n'anomena “epifania”,

i oferir-lo al lector mitjançant estímuls sensorials que evoquen tot un ambient carregat de sensacions.

Enormement proper per transmetre tota la càrrega humana dels personatges i profundament crític per no

perdonar el que de brutal té la realitat, Joyce no deixa indiferent el lector. Com sabem, el seu estil

evolucionarà per altres camins renovadors de la narrativa del segle XX, però cal no oblidar

que Dublinesos és una primera peça clau en el seu personalíssim cànon literari.

[Imatge: a l'esquerra La Salle College a Dublín, 1902. Al centre infants dublinesos. A la dreta James Joyce a l'edat de sis

anys]

Tant el títol com ja les primeres línies de LES GERMANES són molt importants perquè ens remeten al

darrer conte del recull, ELS MORTS, i ens permeten de copsar l'estructura cíclica de Dublinesos.

Observeu els detalls recurrents com les finestres i tants d'altres; els magnífics inicis i finals dels contes on

Joyce tendeix a condensar la càrrega significativa del text.

Pareu atenció als mots clau: “paràlisi”!!!!!

Totes les situacions descrites en cada un dels contes ens parlen d'alguna mena de paràlisi. En tots els
finals dels contes es deixen sentir els seus efectes demolidors en les persones i en la realitat social.
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La presència de la religió i l'enorme influència de l'església catòlica en la societat irlandesa de l'època té
un paper destacat en molts dels relats i en l'obra
de l'autor. Joyce, educat en els jesuïtes,
professava un profund anticatolicisme. Hi ha
crítics que consideren la decrepitud senil i la
demència del pare Flynn una metàfora de
l'església catòlica.

Altres característiques comunes dels

protagonistes d'aquests tres contes, com

veureu, són el seu anonimat, l'absència de la

figura paterna, l'educació religiosa estricta i

repressiva, la vida en un ambient resclosit i trist.

També són comunes les sensacions que

experimenten de curiositat i estranyesa davant el

món dels adults, la solitud, el tedi, el temor, la

inseguretat i la necessitat  d'evadir-se ja sigui

mitjançant les lectures d'amagat, fent campana a

l'escola, embarcant-se en petites aventures,

enamorant-se per primer cop...

[Imatge dreta: O'Conell Street Bridge, 1910]

Quant a l'escenari és el Dublín de finals del segle XIX i principis del XX, que es pot resseguir mitjançant

una toponímia precisa, i del qual tindrem ocasió de parlar-ne més extensament en la pròxima sessió.

Sempre hi ha un contrapunt entre el Dublín solitari i sòrdid dels barris extrems i el Dublín sorollós dels

carrers del centre de la ciutat, però en tots dos àmbits l'individu se sent perdut i desemparat enmig d'una

ciutat decadent.

TRES GERMANES obre brillantment Dublinesos amb els temes centrals de l'experiència del misteri de

la mort i delmón dels adults als ull de l'infant, i el paper de la religió en la societat irlandesa.

UN ENCONTRE, basat segons sembla en un episodi autobiogràfic, se centra en el desig de transgredir

la monotoniaasfixiant de l'educació religiosa mitjançant les lectures prohibides o fent campana a

l'escola; l'ànim festiu de l'aventura es transformarà finalment en una sensació d'angoixa i d'inseguretat.

Cal remarcar la presència de la violència contra els infants tant en l'àmbit escolar com familiar i social que

trobarem també més endavant en altres contes.

Finalment, ARÀBIA és un conte de gran bellesa que narra el tedi i les limitacions de la vida familiar, de la

classe social i del barri. No és casual que el protagonista visqui simbòlicament en un carrer sense

sortida (North Richmond Street, on hi ha les Escoles Cristianes), ni que busqui recer en les lectures, ni

que el primer amor platònic es presenti lluminós i radiant com els llums de les barraques de fira... No us

puc dir més, ja comentarem el final del conte i d'aquesta etapa del cicle.

En síntesi podríem dir que aquestes tres històries inicials que donen protagonisme a la infantesa se
centren en els àmbits principals de la religió, l'escola, la família i l'entorn social. És important el fet que
els protagonistes siguin anònims perquè això ens permet universalitzar la seva experiència vital.

Penseu que els contes de cada etapa estableixen un diàleg entre si i amb la

resta. Dublinesoss'expandeix en cercles on cada relat i cada etapa prefigura la següent i amplia l'anterior.

Estic convençuda que hi trobarem tantes coses a dir!

Sense més preàmbuls, us convido a llegir i a rellegir; a entrar per primera vegada o a tornar a visitar el
món de James Joyce. Dublinesos és tot un món literari d'una densitat extraordinària, ple de detalls i de

http://www.skibbereeneagle.ie/web/wp-content/uploads/blogger/_Nf5FfHNth64/SFaqX-muGxI/AAAAAAAABQo/s-j1H9pb5hA/s1600/NoRichmondSt.jpg
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sensacions a comentar i a compartir.

[Imatge esquerra: Main St. Blackrock Dublín

1900]

Maria Nunes

 

 

Per completar i ampliar les breus

pinzellades de les introduccions, aquí

teniu alguns enllaços que hem

seleccionat amb l'Ester F. Matalí:

El documental  “James Joyce & The

Dubliners”: http://www.youtube.com/watch?v=g3Vh0ZChjSc

Una línia del temps de James

Joyce: http://timerime.com/es/linea_de_tiempo/168845/James+Joyce+Biography/

Sobre la recepció de Joyce a Catalunya: http://www.visat.cat/literatura-universal-

catala/cat/autor/60/james-joyce.html

Una completa guia de lectura de Dublinesos (en anglès): http://www.gradesaver.com/dubliners/

RECORDEU que estem fent també una galeria a Pinterest i que ja hi hem començat a penjar les selfie
#Dublinesos

http://www.llibresperllegir.cat/users/maria-nunes
http://www.youtube.com/watch?v=g3Vh0ZChjSc
http://timerime.com/es/linea_de_tiempo/168845/James+Joyce+Biography/
http://www.visat.cat/literatura-universal-catala/cat/autor/60/james-joyce.html
http://www.gradesaver.com/dubliners/
http://www.pinterest.com/llibresxllegir/dublinesos-de-james-joyce-lectura-compartida/
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EVELINE, DESPRÉS DE LA CURSA, DOS GALANTS, LA DISPESA

L'etapa de la infantesa s'iniciava amb LES GERMANES i acabava amb ARÀBIA, dos dels contes reeixits
del recull. Deia en l'anterior sessió que els relats i les etapes dialoguen entre si, de tal manera que en el
final d'ARÀBIA, les primeres frustracions de l'adolescent sembla que anticipin el seu futur com a jove i
com a adult:

Amb la vista fixa en la foscor, em veia com una criatura passejada i escarnida per la futilitat, i els ulls em

cremaven de despit i de recança.

Aquesta foscor que es projecta sobre
l'avenir marca la transició cap a l'inici
de l'etapa de la joventut, que Joyce
enceta amb EVELINE, un dels més
bells i interessants relats
de Dublinesos.

Seia a la finestra observant com el

capvespre envaïa l'avinguda.

Recolzava el cap a les cortines de la

finestra, i, als badius, hi tenia l'olor de

cretona polsosa. Estava cansada.

[Imatge dreta: A single room. 1913]

Quin inici tan magnífic! Dues línies
magistrals que condensen l'estil de
Joyce a Dublinesos amb la barreja de
metàfora i d'estil sensualment
evocador que a través del monòleg interior on s'encadenen els records, els dubtes, l'enyor i el desig de
fugir d'una vida sense futur, de viure una vida millor, de salvar-se en definitiva. El discurs que segueix el fil
de la consciència de la protagonista crea una atmosfera densa en el relat tot embolcallant el personatge i
el lector. Hi ha algú que llegint-lo no respiri aquesta pols que es desprèn de la vella cortina de cretona?

Pareu atenció a la importància dels objectes i al seu poder d'evocació i de síntesi, al diàleg que
estableixen amb la protagonista, a la infinitat de detalls del relat, a la manera com ens és narrat, a les
paraules, a les sensacions de tota mena que ens transmet, la llum, els sons, les olors, el tacte...

A les emocions que desperta en nosaltres. A la nostra mirada, mirant el personatge que mira des de la
finestra (un motiu recurrent en Dublinesos que retrobarem en ELS MORTS).

No trobeu que Joyce t'obliga a llegir més d'un cop els seus contes, perquè en la primera lectura
t'arrossega i et resulta difícil sostreure't al seu encant i mirar-la amb ulls crítics?

EVELINE gira a l'entorn del tema de la vida sense horitzons i la necessitat de la fugida. La protagonista
amb un passat i un present familiar ple de misèries i de dificultats que se li fan insuportables explora la
idea de fugir i salvar-se.

2- Dublinesos EVELINE, DESPRÉS2- Dublinesos EVELINE, DESPRÉS
DE LA CURSA, DOS GALANTS, LADE LA CURSA, DOS GALANTS, LA
DISPESA (4/07))DISPESA (4/07))
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Sembla evident un cert paral·lelisme que es pot establir entre Eveline, que fa de dependenta en uns grans
magatzems, i Nora Barnacle que provenia del comtat de Galway i treballava de cambrera al Finn's Hotel
de Dublín l'any 1904 quan Joyce la coneix. Com sabem, tenen una primera cita el 16 de juny, i aquest
mateix any, un parell de mesos més tard Joyce la convenç de fugar-se amb ell al continent. La parella no
es casaria fins el 4 de juliol de 1931 (feliç aniversari, per cert!), després d'anys de convivència i de tenir
dos fills.

[Imatge: A l'esquerra Nora i Joyce el dia del seu casament. A la dreta Nora Barnacle]

Com a curiositat, aquesta és la nota que Joyce li envià la vigília de la primera famosa cita que
commemora a l'Ulisses:

60 Shelbourne Road

I may be blind. I looked for a long time at a head of reddish-brown hair and decidef it was not yours. I

went home quite dejected. I would like to make an appointment but it might not suit you. I hope you will

be kind enough to make one with me -if you have not forgotten me!

James A. Joyce 15 June 1904

Tornant a EVELINE, pesa sobre el relat un trist determinisme en el qual la protagonista està atrapada
sense solució. L'oportunitat de fugir se li presentarà sota la figura de Frank, amb un ofici de clares
connotacions simbòliques d'aventura: el de mariner.

¡Fugir! ¡Havia de fugir! El Frank la salvaria. Li donaria vida, potser amor i tot.

Però allò que segons Joyce pesa sobre Dublín i els dublinesos fa acte de presència: la paràlisi!

Pobra Eveline, Totes les mars del món se li agitaren al cor.

Quant a l'estil, EVELINE és molt interessant per comprovar com sovint en molts autors la narrativa breu

és un banc de proves pel futur novel·lista, en aquest cas és un notabilíssim assaig de l'estil que

perfeccionarà fins al virtuosisme en l'Ulisses. Un dels aspectes més fascinants d'aquest conte és la

capacitat de l'autor de condensar tota una vida en un petit detall, de transportar-nos a tot un món de
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sensacions.

[Imatge esquerra: mariners 1903]

 

EL DUBLÍN DE JOYCE

Joyce pretenia presentar en Dublinesos bocins de la
vida (slices of life) de la ciutat i dels seus habitants. El
Dublín retratat per Joyce és una ciutat en
decadència, el poder es concentra en mans d'una
minoria protestant enfront d'una massa de població
catòlica empobrida fins a la misèria. En cada petit
detall de l'entorn, Joyce hi veia la paràlisi i la pobresa
que ofegava les classes mitjanes i baixes, tots els

personatges de Dublinesos pertanyen a aquestes classes socials. En el retrat que fa de la ciutat no
s'estalvia les crítiques a la política, a l'església catòlica, a la moral i al provincianisme irlandès
(precisament el tema del segon dels relats d'aquest bloc,  DESPRÉS DE LA CURSA); sempre des del seu
punt de vista i les seves idees crítiques amb el nacionalisme irlandès, com veurem en alguns dels contes.

En una carta a un editor datada el maig de 1906, Joyce manifestava:

"My intention was to write a chapter of the moral history of my country and I chose Dublin for the scene

because that city seemed to be the centre of paralysis. I have tried to present it to the indifferent public

under four of its aspects: childhood, adolescence, maturity and public life. The stories are arranged in this

order. I have written it for the most part in a style of scrupulous meanness and with the conviction that he

is a very bold man who dares to alter in the presentiment, still more to deform, whatever he has seen and

heard."

Ell mateix havia manifestat també la seva voluntat de “denunciar l'ànima d'aquesta hemiplegia o

paràlisi que alguns anomenen ciutat”.

Si a EVELINE, la protagonista és una noia pobra atrapada en una difícil situació familiar i social,
a  DESPRÉS DE LA CURSA, Joyce, per completar la galeria amb l'altra cara de la moneda, ens retrata un
personatge masculí, un jove, fill d'un carnisser enriquit que ha pogut tenir accés als estudis, amb una
situació social i material confortable, però que acaba... com veurem que acaba.

[Imatge: dues vistes de Grafton street, Dublín]

Llegiu si voleu DESPRÉS DE LA CURSA com un retrat més d'aquests joves que malgasten materialment
i moral el cabal del seu futur, però si hem de fer cas dels estudiosos de l'obra, el conte s'ha de llegir com
una metàfora d'una cursa que no és precisament de cotxes i en la qual Joyce hi planteja la posició
d'Irlanda en una cursa europea en la qual no pot competir i hi té totes les de perdre. Això, i per
descomptat, una crítica al provincianisme.

Aquella nit la ciutat s'havia posat la disfressa d'una capital.

Després d'aquestes dues cares de la moneda: femení i pobre vs masculí i ric, però igualment sense futur
i incapaços d'actuar, segueixen dos contes més on veurem una pugna de sexes masculí vs femení i
viceversa.

DOS GALANTS

Irònic títol que dóna pas al retrat de dos pinxos desvagats que intenten treure profit de les noies seduint-
les amb enganys. Després d'una poètica descripció del capvespre a la ciutat, llegirem el diàleg entre els
dos joves: Corley, fill d'un inspector de policia, el seductor de pa sucat amb oli, i en Lenehan, un individu
ja en la trentena condemnat a vagar per la ciutat i per la vida sense futur. Mentre descriu el vagareig en
cercle de Lenehan, anirem fent un tomb per Dublín, ja que aquest és el conte on apareixen més
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referències a carrers, places i espais públics de Dublín.

Quina capacitat de retratar, en profunditat però sintèticament, personatges i ambients! Joyce té vint-i-
cinc anys quan escriu aquest conte.

Pel que fa la moneda d'or del final que llueix en el palmell de la mà, una dada: una moneda d'or equivalia
aproximadament una lliura esterlina, i una minyona irlandesa podia guanyar unes set o vuit lliures anuals.

LA DISPESA

La senyora Mooney, filla d'un carnisser i separada d'un marit que havia arruïnat el negoci i la maltractava,
és la mestressa d'una dispesa freqüentada per un públic masculí, alguns turistes ocasionals i oficinistes.
Viuen amb ella dos fills, en Jack, un pinxo amb fama d'os dur de rosegar, i Polly, una noia de dinou anys
que maliciosament qualifica d'“entremaliada”.

Si en el conte anterior els personatges no miraven prim en matèria d'escrúpols, aquí tampoc no en
gasten. El que defineix la senyora Mooney és que “tractava els problemes morals com un tallant tracta la
carn”.

No trobeu curiós aquest èmfasi en la carn i l'ofici de carnisser?

[Imatge esquerra: 7. Butcher Parnell Street, 1946]

L'objectiu de mare i filla és atrapar un marit per a la noia i per això busquen entre els dispesers la víctima
més propícia sota el cínic pretext d'una reparació de l'honor.

Noteu el canvi de punt de vista narratiu, ja no hi trobem la primera persona dels contes de la infantesa,
sinó un narrador en tercera persona que passeja la seva mirada sobre aquesta galeria de tipus
dublinesos.

Podríem concloure que en els contes dedicats a la joventut se'ns mostren uns personatges amb una
preocupació pel seu futur, així com diverses situacions de relacions entre homes i dones. Joyce tracta el
tema del que en podríem dir amor d'una manera absolutament mancada d'idealitzacions. El matrimoni és
vist com una via de fugida que respon més a criteris d'expectatives socials i materials que no pas a
aquell sentiment pur i lluminós que experimentava el noiet protagonista d'ARÀBIA. En el pas de
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l'adolescència al món dels adults
alguna cosa s'ha perdut pel camí,
alguna llum ha deixat de brillar.

Els contes d'aquesta etapa són
crepusculars i foscos però de gran
bellesa.

Estic convençuda que trobareu
tantes coses a dir sobre aquestes
petites grans joies literàries...

Bona lectura!

Maria Nunes

Enllaços que poden ser d'interès:

World Wide Dubliners, una altra guia per explorar el món de Dublinesos

http://www.mendele.com/WWD/home.html

Enllaç al mapa interactiu de Dublín

http://mulliken.okstate.edu/melbourne/

Documentació sobre Dublín i fotos antigues

The National Archives of Ireland

http://www.census.nationalarchives.ie/exhibition/dublin/waters/index.html#09

Audiobook de Dublinesos, en anglès

http://www.youtube.com/watch?v=YAXNLrAi2Sc

Article sobre el Dublín de Joyce: "Colm Tóibín on Joyce's Dublin: city of dreamers and chancers"

http://www.theguardian.com/books/2012/jun/15/joyces-dublin-city-of-dreamers

http://www.mendele.com/WWD/home.html
http://mulliken.okstate.edu/melbourne/
http://www.census.nationalarchives.ie/exhibition/dublin/waters/index.html#09
http://www.youtube.com/watch?v=YAXNLrAi2Sc
http://www.theguardian.com/books/2012/jun/15/joyces-dublin-city-of-dreamers
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UN NUVOLET, CONTRAPARTIDES, ARGILA, UN CAS DOLORÓS

Seguim Joyce en el cicle de la vida que ens presenta Dublinesos. Després de la infantesa i la joventut, és
el moment de l'etapa del món dels adults en la maduresa.

[Imatge: James Joyce el 1915 i Nora amb els seus fills Giorgio i Lucia a Zurich, 1918]

Dublinesos és molt més que la suma

d'uns quants relats, és un llibre

pensat com un tot narratiu i

estructurat d'acord amb uns patrons

cíclics, un criteri de simetria i un

diàleg intertextual dels contes i les

etapes entre si.

Recapitulem!

Què havíem vist en línies generals en
l'etapa anterior?

- Personatges femenins i masculins
contraposats simètricament.

- Desig de fugir d'una realitat
personal, familiar i social sense horitzons.

- Desig de tenir alguna mena de futur.

- L'endèmica sensació de paràlisi.

- Les relacions entre homes i dones on l'amor no té un paper principal, ni tan sols en EVELINE.

Recordem aquest parell de frases:

De primer l'havia emocionada tenir un xicot i després havia començat a agradar-li ell. (p.42)

¡Fugir! ¡Havia de fugir! El Frank la salvaria. Li donaria vida, potser amor i tot. (p.43)

- Tambe hi trobem que tots els personatges són solters, i el tema del matrimoni com a via de     
realització personal o d'assolir un estatus social i un accés a la vida adulta.

Si estem d'acord que les transicions entre les etapes són significatives, observem que el conte

LA DISPESA acaba amb un objectiu assolit: mare i filla han aconseguit atrapar un marit per a la noia.

- ¡Polly! ¡Polly!

- ¿Sí, mama?

- Baixa, filla. El senyor Doran vol parlar amb tu.

Aleshores va recordar què era allò que havia estat esperant. (p. 76)

3- Dublinesos UN NUVOLET,3- Dublinesos UN NUVOLET,
CONTRAPARTIDES, ARGILA, UNCONTRAPARTIDES, ARGILA, UN
CAS DOLORÓS (7/07)CAS DOLORÓS (7/07)
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Per què és important aquesta observació? Doncs perquè fa la impressió que Joyce estructura

simètricament els quatre contes tot prenent l'estat civil del matrimoni com un tret comú associat a l'etapa

de la maduresa. Els dos primers estan protagonitzats per individus casats, els dos darrers per persones

que han romàs solteres; tots són personatges en edat madura que avança progressivament en cada

relat.

Veureu que els contes presenten moltes similituds quant a la temàtica i a l'organització de la trama que
segueix el mateix procediment de retratar sintèticament el personatge protagonista en l'àmbit laboral,
social i familiar, sempre per aquest ordre. Com en l'etapa anterior, els personatges tenen nom i cognoms,
i les seves històries són narrades en tercera persona per un narrador extern omniscient.

Les dues primeres narracions tenen tant en comú que gairebé podrien ser llegides com una de sola vista
en segments de temps diferents que mostren una gradació, o potser seria més oportú dir una
degradació. Vegem-ho, doncs:

UN NUVOLET

La primera pàgina és magistral, un cop més, i fa de lligam amb l'etapa anterior perquè recull els temes
que hi havien anat apareixent: la fugida, la paràlisi, el motiu de la finestra, la presentació del personatge
mitjançant l'evocació, el fluir de la consciència...

El protagonista, en Chandler Menut (un sobrenom que denota inferioritat), recorda com vuit anys abans
havia anat a acomiadar un amic que emigrava. L'amic ha triomfat a Londres, torna a Dublín de visita, i
han quedat per trobar-se en un local de molta anomenada, el Corless's*. En Chandler Menut porta un any
de casat i té una criatura; treballa en una feina rutinària d'oficinista al Reial Col·legi d'Advocats però li
agrada la poesia i té el somni de ser poeta: admira Lord Byron, poeta romàntic. S'ha quedat a Dublín i
s'ha acomodat a la grisor de la seva vida. Aquesta se li fa més evident i injusta quan es compara amb
Ignatius Gallaher, que amb menys talent se n'ha sortit i és un periodista famós a Londres.

La lliçó és clara: qui se'n surt és qui fuig de Dublín. Quan a la felicitat personal i sentimental, malgrat que
porta només un any de casat, no és feliç en el seu matrimoni. És més, el diàleg amb el retrat de la seva
dona i l'escena final són esborronadores.

CONTRAPARTIDES

Farrington, el
protagonista, deu
portar uns quants
anys de casat perquè
té cinc fills. Treballa
per un sou miserable
en una oficina
copiant documents.
Aquí l'únic rastre de
poeta romàntic és
que l'oficial major del
despatx es diu
Shelley (ironies de
l'autor!). De somni ja
no en té cap, si mai
n'havia tingut algun se'l deu haver begut, com es beu el sou i els quatre calerons que arreplega
empenyant-se el rellotge. És un alcohòlic amb totes les conseqüències laborals i socials que comporta.
Farrington és un perdedor en tots els ambients on es mou: a l'oficina, al bar, amb els amics, amb les
dones... Quant a la vida familiar, Ada, la seva dona:
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era una persona menuda i de faccions anguloses que maltractava el marit quan estava sobri i en patia els

mals tractes quan anava borratxo. Tenien cinc fills. Un marrec va baixar les escales corrents. (p.110)

Cap al final entendrem quines són les “contrapartides” i la dramàtica ironia del títol.

Aquí ho deixo. Només voldria remarcar l'eficàcia en l'ús de l'estil directe per potenciar la brutalitat i el

dramatisme d'un final que encongeix l'ànima.

[Imatge superior: suburbis dublinesos. Esquerra: Henrietta Place. Dreta: Swords Main St.]

Passem als altres dos contes que també tenen coses en comú. Què tenen el comú? Doncs són dues

històries protagonitzades per persones grans i soles; dues històries que corresponen a la tardor de la

vida i que Joyce situa simbòlicament en el mes de novembre i en escenes crepusculars.

ARGILA 

La Maria formava part d'una família vinguda a menys, no s'ha casat, no té casa pròpia, no gosa anar a

viure amb els nebots per no fer nosa, malgrat que ha estat ella qui els ha pujat de petits. Els nebots li

havien trobat feina d'ajudant a la cuina de la bugaderia, la  Lamplight laundry, una institució de caritat

dublinesa portada per protestants i que acull dones perdudes i alcohòliques. No és el cas de la Maria,

que és una persona treballadora, abnegada i bona persona. 

[Imatge: Sakville street i O'Conell bridge]

El relat té lloc la nit de la festa de Totsants en què la
Maria té permís per sortir i podrà anar a celebrar la
festa amb els nebots. Després de plegar, recorre les
pastisseries del centre de Dublín perquè vol
obsequiar-los amb uns dolços en els quals es gasta
part dels seus estalvis.

La seva és una història de frustracions que serveix a
Joyce per posar com a exemple del destí de les
dones solteres d'una certa edat. La pobresa i la
desilusió, les burles sense commiseració de la realitat
que havíem trobat en ARÀBIA tornen a aparèixer.

Atenció a la cançó final, com ja hem vist i com veurem després en ELS MORTS, la música crea un clima
molt especial en el relat, el que Joyce en deia una epifania, perquè en aquest cas el títol, Vaig somiar

viure, i la lletra de la cançó sintetitza el nus emocional del conte.

La importància de la música en Dublinesos i en Joyce és un tema molt interessant que veurem en la
pròxima sessió a propòsit del conte UNA MARE.

I arribem a UN CAS DOLORÓS

Aturem-nos un moment a reprendre l'alè perquè els contes d'aquest apartat són realment els més durs
de tot el recull.

Seguim?

El senyor James Duffy és un solter misantrop que viu en un barri apartat, en una casa vella i ombrívola

com ell mateix. Fixeu-vos en el panorama que es veu des de la seva finestra, en el parament de

l'habitació, en els seus llibres, els objectes... en l'esplèndid retrat físic i psicològic que Joyce dibuixa.

El senyor Duffy avorria qualsevol cosa que signifiqués desordre físic i mental.

Treballa en un banc privat, no té ni amics ni coneguts, ni religió ni credos. (p. 124-125)
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Un vespre, però, en una
sala de concerts mig
buida (tema al qual
retornarà Joyce en el
conte UNA MARE) coneix
una dona...

En aquest conte, Joyce
introdueix breus
pinzellades d'un tema
molt tractat en la
literatura del segle XIX: el de l'adulteri de la dona casada insatisfeta. Probablement Joyce té en ment
Ibsen, de fet sentia un gran interès per l'obra del dramaturg noruec, fins al punt que el 1899 i el 1900 li
havia dedicat algun article i l'assaig Ibsen's New Drama. També sabem que li feia gràcia que Nora tingués
el mateix nom que la protagonista de Casa de nines.

[Imatge: suburbi dublinès i ferrocarril]

Són interessants les ironies sobre la política i sobre la migradesa de la vida cultural, en particular sobre la
inutilitat d'escriure per a una classe mitjana obtusa que confiava la seva moral als policies i les seves

belles arts als empresaris (p. 128).

No us puc explicar més, cal anar fins al final del conte per veure fins on pot arribar la infelicitat i la solitud,
el pes de la moral, el sentit de culpabilitat, la incapacitat d'estimar.

UN CAS DOLORÓS és altre exemple de paràlisi, en aquest cas emocional.

El conte és ric en recursos, i d'una destresa en l'ús del tempo narratiu i la condensació de detalls,
excepcionals. Les pàgines finals són esplèndides, profundes, plenes de metàfores sobre la vida humana.
La darrera frase, curtíssima, és lapidària; la conclusió final, demolidora.

Ja hem vist que Joyce tendeix a concentrar en els finals els elements que amb més intensitat ens
impacten per la via de la suggestió. Fa la impressió que a mesura que els personatges han anat avançant
en el cicle de la vida, també el jove Joyce ha anat madurant les seves reflexions i afinant el seu estil
narratiu, per exemple m'agradaria remarcar els diàlegs, la ironia, la condensació estilística Aquests
contes amplien la magnífica galeria de retrats humans que ens ofereix Dublinesos, modulen els temes
que tracta, i exploren més a fons les possibilitats del dramatisme per la via dels records, ja que a mesura
que avança la vida els personatges no tenen expectatives, només tenen records. De fet, està preparant el
camí que ens portarà a ELS MORTS, però abans encara ens queda un parèntesi on tractarà tres temes
de la vida social dublinesa.

Ho veurem en la pròxima sessió, abans però, en UN NUVOLET, CONTRAPARTIDES, ARGILA, UN CAS

DOLORÓS  trobarem, sens dubte, molt a observar i a comentar.

Maria Nunes

Enllaços per ampliar continguts:

Pobresa i salut  / Els suburbis a Dublín a principis del segle XX

http://www.census.nationalarchives.ie/exhibition/dublin/poverty_health.html

http://www.census.nationalarchives.ie/exhibition/dublin/suburbs.html

Fotografies antigues de Dublín

http://www.irishhistorylinks.net/pages/Old_Dublin_Black_White.html

http://www.census.nationalarchives.ie/exhibition/dublin/poverty_health.html
http://www.census.nationalarchives.ie/exhibition/dublin/suburbs.html
http://www.irishhistorylinks.net/pages/Old_Dublin_Black_White.html
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* Dublinesos anotat

Gifford, Don, Joyce Annotated: Notes for "Dubliners" and "A Portrait of the Artist as a ...

http://books.google.es/books?id=j0OpMmb95KsC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=corless+restaurant+dublin&source=bl&ots=W-4JG7DPDX&sig=v3bqoVRMlN6fDo8FSLjKpVogNmY&hl=ca&sa=X&ei=NFa5U6D6I8r80QX5qoGABA&ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q=corless%20restaurant%20dublin&f=false
http://books.google.es/books?id=j0OpMmb95KsC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=corless+restaurant+dublin&source=bl&ots=W-4JG7DPDX&sig=v3bqoVRMlN6fDo8FSLjKpVogNmY&hl=ca&sa=X&ei=NFa5U6D6I8r80QX5qoGABA&ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q=corless%20restaurant%20dublin&f=false
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DIADA DE L'HEURA AL LOCAL DEL COMITÈ, UNA MARE,  LA GRÀCIA

Després de la galeria de retrats intimistes i dramàtics que Joyce ens ha ofert a Dublinesos, els tres
darrers contes abans d'arribar a ELS MORTS estan dedicats a la vida social, concretament a tres temes
en els quals Joyce centra la seva crítica a la societat irlandesa: la política, la cultura i la religió.

El to d'aquests relats difereix una mica dels immediatament anteriors perquè aporta una visió més
general de la societat. Joyce rebaixa el dramatisme dels contes de l'etapa de la maduresa i carrega més
les tintes pel cantó de la ironia i fins i tot del sarcasme. Sembla que Joyce deixi una mica de banda el
camí de la suggestió i s'inclini per un cert didactisme. Tant les situacions com els personatges resulten
molt més esquemàtics en la seva presentació i caracterització, però no per això menys eficaços ni
interessants a l'hora de completar el fresc de la vida dublinesa. No cal dir que la intenció de l'autor en
tractar tots tres temes és posar de manifest la paràlisi que immobilitza la societat irlandesa.

Només voldria fer notar que, com en altres ocasions, sempre hi ha un enllaç entre les diverses etapes
de Dublinesos, en aquest sentit les iròniques i desencisades opinions del personatge de James Duffy
sobre la política, la cultura i la moral (UN CAS DOLORÓS, pàg. 127-128 a l’edició de Proa), en són un
bon exemple.

La política

DIADA DE L'HEURA AL LOCAL DEL COMITÈ

La Diada de l'Heura (Ivy Day) commemora, el 6 d'octubre, la
mort de Charles Stewart Parnell, destacat polític del segle
XIX, president de la Lliga Irlandesa de la Terra, partidari de
l'autogovern i líder dels nacionalistes irlandesos. La diada rep
el nom en honor als dublinesos lleials que en el funeral de
Parnell lluïren fulles d'heura a la solapa.

En un dia plujós i rúfol, n'Old Jack i Mr. O'Connor, un
personatge vell i un altre de més jove amb la cara

desfigurada de tants grans i erupcions, però ja amb els
cabells grisos com un vell, es mouen com dues ombres al
redós del caliu que escampen unes minses brases. Joyce ens
serveix ja en les primeres línies tota una metàfora esplèndida
de les actituds polítiques dels seus compatriotes, paralitzats
en un cercle viciós d'inactivitat que perpetua errors del
passat. La cosa té més gràcia encara si pensem que
n'O'Connor ha estat contractat pel Sr. Richard J. Tierney per
captar vots de cara a les eleccions. El moment en què estripa
la targeta del Sr. Tierney per encendre la cigarreta i en la

foscor la petita flama il·lumina la fulla d'heura que duu a la solapa, és d'una ironia!

Ja veureu com tota l'activitat “política” que despleguen en el local del comitè els dos personatges, més
d'altres que s'hi afegiran ja siguin nacionalistes o conservadors unionistes, consisteix a fer el dropo,
garlar, fumar, beure cervesa i, això sí,  lamentar-se de la situació i de la manca d'ideals.

4- Dublinesos DIADA DE L'HEURA4- Dublinesos DIADA DE L'HEURA
AL LOCAL DEL COMITÈ, UNAAL LOCAL DEL COMITÈ, UNA
MARE, LA GRÀCIA (10/07)MARE, LA GRÀCIA (10/07)
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Enmig d'aquest retaule, el Sr. Hynes es treu el barret, s'escura la gola i recita el poema LA MORT DE
PARNELL. El grup esclata en aplaudiments emocionats, contrapuntats pel ¡Poc! del tap d'una altra
ampolla que salta.

Quant a la seva posició personal, Joyce s'havia interessat per les reivindicacions nacionalistes de líders
com Parnell però se sentí profundament decebut pel tomb més radical que anaren adoptant els
nacionalistes irlandesos, per altra banda l'ofegava la manca de perspectives de futur i el que ell
considerava el provincianisme irlandès. Malgrat tot, va dedicar la seva obra a obrir culturalment Irlanda al
món. Com defensava un altre il·lustre irlandès, Seamus Heaney: “en el particular hi ha l'universal”. És
innegable que Dublinesos és el microcosmos joycià que reflecteix el macrocosmos de la humanitat.

[Imatge superior: manifestants nacionalistes irlandesos a principis del segle XX] 

La cultura

UNA MARE

Aquest és un conte basat en una experiència
personal de Joyce en què deixà constància de la
migradesa de la vida cultural a Dublín.

Com en el cas anterior, la ironia és present en les primeres línies del conte i ens dóna la pauta de com
aniran les coses. Els fulls brutosos que el senyor Holohan, secretari adjunt de la Societat Eire

Abu, tragina a les mans i a les butxaques per tot Dublín intentant organitzar una sèrie de concerts amb
cantants locals, resulten còmics i no pronostiquen res de bo. La impressió es confirma quan va
presentant els personatges, tots cantants de segona o tercera fila, decrèpits.  Els concerts no poden
resultar més lamentables... en fi, ja ho veureu.

Quant a la protagonista, la Sra. Kearney, i les seves aspiracions de guiar la carrera musical de la seva filla
a l'escalf de la naixent Renaixença irlandesa, malgrat l'interès que hi posa i les despeses extres en
vestuari per a la noia, tot acaba malament per seva insistència en cobrar aquelles vuit maleïdes guinees.
Tota una metàfora de la pobresa material i el provincianisme de la vida artística i cultural que Joyce
denuncia.

[Imatges superiors: a la dreta el Teatre Royal, a l'esquerra una publicació del 1925]

Leitmotiv musical

És oportú aprofitar la temàtica d'aquest conte per parlar de la relació de James Joyce amb la música. Per
una banda, cal destacar que tenia una bona veu de tenor i sòlids coneixements musicals, que havia
actuat en concerts i que va intentar de fer carrera artística a Dublín.

D'altra banda, la música té un paper molt important a Dublinesos: pràcticament en tots els contes es
canten cançons, s'escolten o s'evoquen fragments musicals  i se senten les notes de les melodies
populars que interpreten músics ambulants, de tal manera que al llarg de tot Dublinesos hi apareix un
registre musical de fons, algun crític ho ha comparat al baix continu de la música barroca, que es
constitueix en un autèntic leitmotiv que els dota de coherència i d'unitat estructural, i passa a ser un
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element cohesionador importantíssim perquè sintetitza el
significat del text i condensa el clímax narratiu en el que
Joyce n'anomena epifania.

Aquest ha estat un tema ja apuntat i il·lustrat amb vídeos

musicals en els comentaris a la lectura en anteriors sessions.

Existeix tota una banda sonora de Dublinesos; per ampliar
aquest tema podeu consultar els enllaços  que teniu al final.

[Imatge superior: James Joyce a Trieste el 1915]

La religió

LA GRÀCIA

Joyce reprèn en LA GRÀCIA tot un seguit de temes
que ja havia tractat en contes anteriors: la figura del
perdedor, la vida i la feina rutinària i grisa, el
matrimoni infeliç, l'alcoholisme, els estralls que causa
en la vida familiar... tot plegat constitueix un cercle
viciós sense sortida. Precisament la ironia del conte
resideix en el fet de pensar que aquest cercle viciós
es pot trencar i que el protagonista superarà
l'addicció i els mals hàbits gràcies a la “neteja
espiritual” que planegen organitzar-li els seus amics.
Tots ells, dit sigui de passada, són un altre gran
compendi de tipus dublinesos. Resulta molt
interessant l'enumeració de diversos oficis i feinetes
miserables amb què la majoria subsisteixen.

L'inici del conte és espectacular, l'autor no podia

haver triat un espai més sòrdid per al “accident” del desgraciat senyor Kernan. En aquest, com en tots

els relats, l'aspecte lingüístic és remarcable, així com la ironia simbòlica dels noms de personatges, per

exemple el policia es diu Mr. Power.

Fa la impressió que Joyce, per reblar el clau de la seva crítica social, incideix de nou en el tema de
l'alcoholisme, i de les seves causes i efectes, com a pretext per carregar contra la religió. La qual cosa
ens fa tornar als contes de l'inici de Dublinesos. Joyce va preparant ja el terreny per cloure el cicle amb la
recopilació de tots i els temes i la cloenda magistral d'ELS MORTS.

[Imatge superior: escena de carrer a Dublín]

Quant als temes que tracta en aquests contes, la seva posició al respecte queda clarament reflectida en
el fragment d'aquesta carta d'agost del 1904, a Nora Barnacle:

Mi entendimiento rechaza todo el orden social actual y el cristianismo: el hogar, las virtudes reconocidas,
las clases en la vida y las doctrinas religiosas. [...] Hace seis años dejé la iglesia católica, con el odio más
ferviente. Me resultaba imposible permanecer en ella a causa de los impulsos de mi naturaleza. Hice la
guerra en secreto contra ella, cuando era estudiante, y me negué a aceptar las posiciones que me
ofrecía. Al hacerlo, me convertí en un mendigo pero conservé el orgullo. Ahora le hago la guerra a las
claras con lo que escribo, digo y hago.

El seu germà Stanislaus escriví en el seu llibre de memòries El guardián de mi hermano, el següent:

La ruptura de mi hermano con el catolicismo se debía a otros motivos. Para él era imperativo
salvaguardar su auténtica vida espiritual de la devastación de la existencia falsa que se le había
impuesto. Pensaba que los poetas, de acuerdo con sus dones y personalidad, eran los verdaderos
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depositarios de la vida espiritual de
su raza, y los sacerdotes no eran más
que usurpadores. Detestaba la
falsedad y creía en la libertad
individual con una intensidad que no
he conocido en ningún otro hombre

Una intensitat que, sens dubte, guià
la seva ploma i va saber transmetre
als lectors.

[Imatge superior: Joyce amb els seus
companys de la Universitat, el 1900.
És el segon de l'esquerra, fila
superior]

Maria Nunes

Enllaços d'interès:

Joyce i la música, dins una pàgina per explorar el món joycià

http://www.james-joyce-music.com

La música de Dublinesos

http://www.james-joyce-music.com/dubliners.html

Recopilació d'alguns videos musicals per gentilesa d'Ester S.:

https://www.youtube.com/watch?v=PwiKSX6TvU0   Ballad of Jeremiah O'Donovan Rossa (ARÀBIA)

https://www.youtube.com/watch?v=dbRYEvZVoag The Bohemian Girl (EVELINE i ARGILA)

https://www.youtube.com/watch?v=spVySFyW64E  Cadet Rousselle (DESPRÉS DE LA CURSA)

http://www.youtube.com/watch?v=eNQhLsvk30Y  Silent O Moyle (DOS GALANTS)

https://www.youtube.com/watch?v=tYQWCu-M9o0  Miss McCloud Reel (LA DISPESA)

http://www.james-joyce-music.com/
http://www.james-joyce-music.com/dubliners.html
https://www.youtube.com/watch?v=PwiKSX6TvU0
https://www.youtube.com/watch?v=dbRYEvZVoag
https://www.youtube.com/watch?v=spVySFyW64E
http://www.youtube.com/watch?v=eNQhLsvk30Y
https://www.youtube.com/watch?v=tYQWCu-M9o0
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ELS MORTS

Més valia passar a l'altre món decidits, en la plena glòria d'alguna passió, que apagar-se i pansir-se

tristament amb l'edat.

James Joyce, Els morts

Tancant el cicle

Arribem al final de la lectura. Ai las!

Vam iniciar Dublinesos amb les primeres experiències de l'infant que s'aproxima al món dels adults i als
misteris de la mort i de l'amor. Vam seguir amb les frustracions de la joventut, els desenganys de la
maduresa, la ruïna de les il·lusions, la crítica social... la paràlisi, sempre. I sempre amb Dublín com a
escenari del deambular sense rumb dels personatges i de les vides a la deriva. Però, com deia en la
introducció dels primers contes, Joyce va més enllà i transcendint la realitat local i temporal de la qual
parteix, Dublinesos es constitueix en un retrat universal i en una profunda reflexió sobre les conductes,
els desitjos, les febleses i les passions humanes. Ell mateix va escriure el 1921:

For myself, I always write about Dublin, because if I can get to the heart of Dublin I can get to the

heart of all the cities of the world. In the particular is contained the universal.

Una veritat que ens allunya dels falsos cosmopolitismes i ens aproxima a la veritable essència de la
universalitat. Joyce capta amb ploma de mestre aquest cor, aquesta essència íntima de tota persona
com a ésser dialogant -amb si mateix, amb l'entorn, amb els altres, amb els morts- de tal manera que  
en aquest dialogar descobreix la seva autèntica i vulnerable condició humana.

La universalitat és la qualitat fonamental del valor poètic.

Harold Bloom, El canon occidental

L'estructura cíclica de Dublinesos que s'iniciava amb la narració en primera persona del nen que mira,
cada nit, des del carrer, la finestra darrera la qual hi ha el misteri del món dels adults i de la mort, es tanca
ara amb el monòleg interior del protagonista d'ELS MORTS, Gabriel Conroy que, en una mena de judici
final, reflexiona sobre la insignificància de la seva vida, mentre contempla, de nit també i des de la
finestra d'un hotel, com la neu de l'hivern va cobrint el món dels vius i el dels morts.

5- Dublinesos ELS MORTS (14/07)5- Dublinesos ELS MORTS (14/07)
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Admirable la simetria de motius, d'aquesta visió des d'una banda i l'altra de la finestra, símbol de la
consciència, que emmarca inici i final d'un cicle que queda però d'alguna manera obert amb un final
ambigu que et deixa tan sol com a lector que voldries tornar a començar de nou des de l'inici. Després
haver recorregut aquest Dublín dels vius, tornem al diàleg amb els morts amb què s'iniciava el primer
conte. El cicle s'obre i es tanca amb un moment d'epifania en el qual la presència dels morts es
manifesta als vius, a aquest vius a qui la paràlisi no permet viure del tot. Per a reblar més encara el clau,
Joyce situa temporalment el darrer conte al final de les festes nadalenques, després de la celebració de
l'Any Nou, i per tant, coincidint amb la celebració de l'Epifania. Aquest diàleg dels personatges amb si
mateixos és a Dublinesos una eina privilegiada per a plasmar literàriament aquests moments d'epifania.

L'estructura i la correlació de motius és tan perfecta que algun crític ha observat que els títols dels dos
contes, LES GERMANES i ELS MORTS, gairebé es podrien intercanviar sense que en variés el sentit.

Hi ha tant a dir sobre ELS MORTS! Podríem començar per dir que és considerat com un dels millors
contes de la literatura universal. L'Enciclopèdia Britànica el defineix com un dels millors que s'han escrit
mai. Harold Bloom a Cuentos y cuentistas. El canon del cuento, el qualifica d'obra mestra, on hi reconeix
la petja de Dante en el judici final a què simbòlicament el protagonista se sotmet en el desenllaç del
conte.

ELS MORTS és un conte extraordinari per la profunditat humana que traspuen els seus personatges,
però ho és sobretot perquè en aquest conte l'art de la subtilesa de Joyce con a narrador arriba al sublim
quant a la capacitat d'evocar, d'emocionar i de condensar admirablement tantes sensacions i tanta vida
en les seves pàgines.

Però com que sobre ELS MORTS comptarem amb el privilegi (aquells que poguem assistir a la cloenda)
de la conferència amb què ens il·lustrarà la Sra. Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres
Catalanes, em limitaré a fer-vos un suggeriment i a indicar quatre notes que puguin aclarir aspectes i
acompanyar la lectura.

Un suggeriment

Què us suggereixo?

Que llegiu i hi digueu la vostra. Trobareu el conte tan profund, tan excepcionalment ric...

Ja que heu demostrat ser un lectors atentíssims i participatius, i com que si recordeu havíem dit que
en Dublinesos tots els contes dialoguen entre si i tots els motius temàtics conflueixen en ELS MORTS,
doncs us convido a què els aneu detectant i aneu assenyalant i comentant tots aquells motius,
referències, situacions, personatges, elements... que de tots els contes del recull trobeu que van
reapareixent en ELS MORTS.

Quatre notes

- Irish Melodies (Melodies irlandeses) era un llibre de poemes de Thomas Moore molt popular a Irlanda a

principis del segle XX. Sembla que un dels poemes, “Oh, Ye Dead!”, serví d'inspiració per al títol The

Dead.

Gabriel cita el llibre quan pensa quins versos serien potser més adequades per a incloure en el seu
discurs en comptes dels de Robert Browning. (p.211)

-Atenció als adjectius!

L'asmàtica campaneta de la porta del rebedor... (p.207)

Un sol adjectiu ja ho diu tot de la casa de les germanes Morkan i ens introdueix en l'atmosfera del conte.

- la casa fosca i esllanguida d'Usher Island (p. 207)
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Concretament del número 15 d'Usher Island, és la casa de les tietes on James Joyce havia anat a
celebrar festes de petit. La casa existeix encara.
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- Diversos elements indiquen que les germanes Morkan són de classe mitjana baixa i d'una família

vinguda a menys, com la família del propi Joyce que per la mala administració i els problemes amb

l'alcohol del pare van anar canviant de cases, cada cop a una de més modesta i en pitjors condicions.

Els personatges de les germanes Morkan estan basats en les pròpies ties de l'escriptor.

- L'escala té molta importància en el conte. És un símbol d'ascensió, d'espiritualitat i de comunicació

entre mons; és un dels camins que ha de seguir l'heroi espiritualment.

També té el significat simbòlic de culte als avantpassats.

- Nora Barnacle és el model per al personatge de Gretta.

Nora provenia de Galway i havia tingut un pretendent que havia mort de tuberculosi després d'estar-se
sota la pluja cantant per declarar-li el seu amor. 
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Hi ha una oposició familiar per part de la mare respecte el matrimoni amb la Gretta a qui considerava una

espavilada de poble. (p. 221)

- Les tres síl·labes amb què la Lily pronuncia el cognom “Conroy” denoten que és de classe baixa.

Lily pronuncia “Conneroy”. (p. 209)

- L'Hotel Gresham, situat a O'Connell Street, era i és ancara avui un dels hotels de luxe de Dublín.
(p.214)

- El personatge de Gabriel Conroy té molt del propi James Joyce, segons la crítica.

A més d'altres paral·lelismes, el més clar sembla la relació entre James i Nora que dóna les línies
principals per a construir la de Gretta i Gabriel en la ficció. ¿És el Gabriel Conroy d'Els Morts la imatge
que de si mateix construeix mentalment James Joyce sobre quina hauria estat la seva vida a Dublín si
s'hi hagues quedat, casat amb Nora, fent classes, escrivint ressenyes de llibres...?
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Les reaccions de desig, d'una certa gelosia i de frustració de Gabriel són les del propi James?

Hi ha qui considera també que el personatge té part del seu pare John Joyce, malgastador, alcohòlic, veu
de tenor.

Per altra banda, hi ha una diferència bàsica entre Els morts i els altres contes de Dublinesos i és el sentit
de reconciliació de la visió sumament crítica que de la ciutat i dels seus habitants ens havia presentat
Joyce. Els morts és escrit en 1907, després d'un període de problemes econòmics i de salut que
probablement porten Joyce a modular els seus records de Dublín i qui sap si a un cert enyorament
d'alguns aspectes.

Segons Harold Bloom, Gabriel Conroy és tant un autorretrat joycià com una autocondemna.

En un altre ordre d'idees, el nom del protagonista, Gabriel Conroy, és el títol d'una novel·la de Bret Harte

que tracta sobre la febre de l'or als Estats Units; es tracta d'una aventura dramàtica en què els

personatges per sobreviure acaben devorant-se els uns als altres atrapats i incomunicats per una allau

de neu.

- El Daily Express (el diari on Gabriel Conroy publica una columna literària els dimecres, per ben pocs

diners i a canvi també dels llibres que ressenya) era un diari conservador que no donava suport a la

causa de la independència irlandesa.

James Joyce havia publicat articles en aquest diari entre 1902 i 1904.

Com a resposta a la crítica que li adreça la senyoreta Ivors, Gabriel Conroy Tenia ganes de dir que la

literatura estava per damunt de la política. Però només murmurà sense convicció que no veia res de

polític en el fet d'escriure ressenyes de llibres.(p.222-223)

- Les illes d'Aran conservaven el gaèlic i les tradicions genuïnament irlandeses a causa del seu aïllament.

(p.223)
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- A la pàg. 225 hi ha un error d'impremta: la Greta s'ha d'ocupar del “púding”, no pas del “públic”.

- Ja havíem vist que la música té una gran importància en Dublinesos i en ELS MORTS, en particular, és

constatment present en tot el conte sota diverses formes. Ja vaig comentar en la sessió com al llarg de

tot Dublinesos hi apareix un registre musical de fons que algun crític ha comparat al baix continu de la

música barroca, i que es constitueix en un autèntic leitmotiv que li dóna coherència i unitat estructural.

Vestida de núvia, la peça que interpreta la tia Julia pertany a I puritani de Vincenzo Bellini. La cançó
tracta sobre una noia que es prepara per al matrimoni en contra de la voluntat del seu pare.

(p. 228)

- El Papa a qui es refereix la tia Kate és Pius X. El 1903 va prohibir les dones cantar en els cors de les

esglésies, les veus de soprano eren substituïdes per xicotets. (p. 230)

- Malgrat que l'estil de Joyce que aquí ja comencem a veure revolucionarà la narrativa del segle XX,

l'escena del sopar i les exhaustives descripcions de la taula i de tots els elements de la festa són

clarament deutores de l'estil de la gran novel·la realista del XIX.



22/11/2018 5- Dublinesos ELS MORTS (14/07) | Lectura col·lectiva a Quellegeixes.cat

http://www.quellegeixes.cat/lectura-colectiva/capitols/5-dublinesos-els-morts-1407 8/10

- L'obelisc del monument al duc de Wellington era considerat per molt dublinesos com el símbol de la

dominació britànica. (p. 239)

-Atenció a les finestres!

A totes les finestres que apareixen en el conte i que han aparegur al llarg de Dublinesos.

A la pàg. 239 hi ha una referència a les persones més humils que potser veien des del carrer les finestres
il·luminades i sentien la música de vals i la remor de rialles i converses de la festa. (p.239)

- El discurs de Gabriel és motivat per l'enyorament i una reconciliació amb aquest Dublín del qual ens ha
donat una visió tan crítica l'autor. Ho sintetitza en  l'elogi de les enyorades tradicions i l'enyorada
hospitalitat irlandesa. És James Joyce qui parla per boca de Gabriel Conroy en una mena de reconciliació
amb el que estima i enyora de la seva ciutat i de la seva terra?

- Observeu la transició brusca entre el calor de la festa i el fred que irromp sobtadament preparant

l'escenari per a la darrera part del conte. (p. 244)

Un parell de moments festius i divertits: l'anècdota del cavall d'en Patrick Morkan (que potser té un sentit
simbòlic de donar voltes i no arribar enlloc, com el país) i l'escena còmica entre en Freddy Malins i el
cotxer.

- Tornem a la foscor i la visió de la Gretta aturada a l'escala, absent sentint la balada de La Noieta

d'Aughrim,produeix un d'aquells moments que Joyce anomena epifanies i que desencadena en Gabriel
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una onada de desig envers la seva dona i de records feliços. Es delia per recordar-li aquells moments ,

per fer-li oblidar els anys d'ensopida convivència i recordar només els moments d'èxtasi. (p. 253)

Però Gretta mira cansada per la finestra del cotxe...

-De nou apareix una altra escala i una altra finestra, la de la cambra de l'hotel, que tanta importància

tindrà en el final del conte. Cal comparar el que la mirada a través de la finestra (símbol de la consciència)

desperta en la Gretta i, al final, en Gabriel.

-El monòleg interior final d'en Gabriel Conroy és una altra epifania. Un final diversament interpretat però

d'una exquisida bellesa i d'una intensitat corprenedores. Les llàgrimes de Gretta i les de Gabriel es

confonen amb els flocs de neu que cauen en el silenci de la nit i que acompanyen el judici final espiritual

de Gabriel Conroy. Segons Harold Bloom, Joyce segueix Dante a ELS MORTS, Homer a

l'Ulisses. L'ambició literària de James Joyce era la d'inscriure la seva obra en la línia dels clàssics, a

espatlles de gegants; Ezra Pound va dir que no hi havia res en el seu moment que arribés a l'altura de

Joyce.

Uns tous copets al vidre el van fer girar cap a la finestra. Havia començat a nevar altra vegada. Va mirar

amb ulls de son els flocs, plata i ombra, caient obliquament a la llum del fanal. Li havia arribat l'hora

d'emprendre el viatge cap a ponent. Sí, els diaris tenien raó: la neu era general per tot Irlanda. Queia en

cada part de la fosca planúria central, a les muntanyes sense arbres, queia flonjament als aiguamolls

d'Allen i, més a ponent, en flonja caiguda, a l'oneig negrós amotinat del Shannon. Queia també, en cada

part del fossar solitari al turó on el Michael Furey era enterrat. N'hi havia un tou acumulat a les creus

tortes i a les làpides, a les llances de la petita reixa, a les bardisses estèrils. La seva ànima s'esvaní a poc

a poc mentre  sentia caure la neu calmosament per tot l'univers i en calmada caiguda, com el descens a

la seva darrera fi, damunt de tots els vius i els morts.

Quina bellesa i quin privilegi de llegir!

I per a privilegis, la sessió de cloenda que ens espera amb Laura Borràs, on confio que ens retrobarem
feliços de poder experimentar el plaer de la literatura i altres petites sorpreses.

Gràcies a tots per haver contribuït a fer d'aquesta lectura compartida de Dublinesos una grata i

inoblidable experiència.

Maria Nunes

Enllaços:
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Dublinesos. Completíssima edició multimèdia. Ebook gratuït per a iPhone i iPad

(La major part de les notes són extretres d'aquesta edició)

http://digitaldubliners.com

 

Una altra magnífica aplicació: guia del Dublín de James Joyce

http://joyceways.com

James Joyce, The dead. Edició multimèdia que inclou audiobook

https://itunes.apple.com/ie/app/james-joyce-the-dead/id786833893?mt=8

The Dead, magnífica adaptació al cinema de John Huston de l'any 1987. Va ser el testament final

cinematogràfic del famós director, amb la seva filla Angèlica en el paper de Gretta. Enllaç a la fitxa

tècnica del film, IMDBhttp://www.imdb.com/title/tt0092843/

Escena de la balada de la noieta d'Augrim i final.

http://www.youtube.com/watch?v=gEu31WEt5ls

The Dead, film de John Huston. Monòleg final de Gabriel Conroy.

http://www.youtube.com/watch?v=vttKjQ5m6Nc

Iribarren, Teresa, “James Joyce a Catalunya (1921-1936). Els Marges, 72. 2004.

http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/viewFile/141872/193379

Una curiositat a propòsit de la festa a casa les germanes Morkan:

Isabella Beeton, The Book of Household Management

http://ebooks.adelaide.edu.au/b/beeton/isabella/household/contents.html

http://digitaldubliners.com/
http://joyceways.com/
https://itunes.apple.com/ie/app/james-joyce-the-dead/id786833893?mt=8
http://www.imdb.com/title/tt0092843/
http://www.youtube.com/watch?v=gEu31WEt5ls
http://www.youtube.com/watch?v=vttKjQ5m6Nc
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/viewFile/141872/193379
http://ebooks.adelaide.edu.au/b/beeton/isabella/household/contents.html
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