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Associacions lingüístiques
llengua

Amb motiu del centenari de la 

publicació de Dubliners de James Joyce i 

dels 110 anys de la data en què transcorre 

l’acció de la seva novel·la Ulysses, 

16 de juny de 1904, s’han celebrat al 

Centre de Lectura de Reus uns actes de 

recordatori: una exposició d’obres de 

l’autor i sobre l’autor, dues projeccions 

de pel·lícules basades en la seva novel·la, 

una conferència a càrrec de qui signa 

aquestes ratlles, i una degustació de 

formatge gorgonzola i vi blanc, preferits 

de Joyce.

Però si parlo d’això és per unes 

reflexions que aquests actes han 

revifat; una cosa en porta una altra 

i potser no són sobreres aquestes 

pinzellades que segueixen.

A Ulisses (ara, segons la traducció 

catalana) hi ha un moment al primer 

capítol en què els amics que conviuen 

en una torre de la costa dublinesa –un 

anglès i dos irlandesos– esperen la visita 

de la dona que els porta la llet. L’anglès 

ha estudiat gaèlic i, amb la visita de 

la lletera, espera fer pràctiques de la 

llengua del país i li adreça la paraula:

Joaquim Mallafrè Gavaldà, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i traductor al català de l’Ulisses de James Joyce

Coberta de la novel∙la Ulisses de James Joyce, amb traducció de Joaquim 
Mallafrè, publicada per Leterdaura.
Font: Centre de Lectura de Reus.
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Associacions lingüístiques

—Enteneu el que diu? —li preguntà 

Stephen.

—Que parla francès, senyor? —la 

vella digué a Haines.

Haines li adreçà amb confiança un 

discurs més llarg.

—Irlandès —digué Boc Mulligan—. Hi 

ha res de gaèlic en vós?

—Ja m’ho pensava que era irlandès 

—digué—, pel so. Sou de l’oest, senyor?

—Sóc anglès —respongué Haines.

—És anglès —digué Boc Mulligan—, 

però creu que hauríem de parlar irlandès 

a Irlanda.

—Ja té raó, ja, que l’hauríem de 

parlar —digué la vella—. Me’n dono 

vergonya de no parlar-lo, jo. Els qui 

hi entenen diuen que és un gran 

llenguatge.

  ***

Aquest fragment va ser un dels 

molts estímuls per a traduir l’obra. El 

gaèlic ja no era viu a Irlanda, més que 

en alguns reductes de l’oest. Quan la 

dona nativa creu que parlen en francès 

en sentir la seva llengua patrimonial, 

que només «li sona» vagament, i 

Joaquim Mallafrè Gavaldà, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i traductor al català de l’Ulisses de James Joyce

Portada de la novel∙la Ulisses de James Joyce, traduïda per Joaquim Mallafrè i 
publicada per Edhasa dins de la col∙lecció «Clàssics moderns». 

Font: Centre de Lectura de Reus.
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que «els qui hi entenen», però no el 

poble, la tenen per un gran llenguatge, 

malament rai. Joyce no confiava en 

la seva recuperació i va escriure una 

obra en anglès, un anglès treballat fins 

al límit, que incorporava la tradició 

literària escrita i la riquesa oral del seu 

país. Podia jo reexpressar aquesta obra 

magna en català? Teníem els recursos 

necessaris en la nostra llengua? 

El català no havia desaparegut 

malgrat les dificultats. La meva 

generació trobava, al meu carrer i als 

pobles on anava, una llengua viva, 

mal·leable, malgrat les dificultats 

oficials. L’anècdota de la lletera 

irlandesa no era versemblant amb una 

pagesa catalana. Però, alerta!, el poble 

per si sol no conserva una llengua 

si no hi ha una estructura cultural i 

científica que la reforci i la unifiqui. És 

allò que jo deia de la llengua de tribu –

la llengua oral, diària, rica i múltiple– i 

la llengua de polis –la llengua escrita, 

científica i normativitzadora. Una 

llengua acadèmica sense suport de base 

no té futur. L’estudiant anglès potser 

era un especialista en gaèlic, però un 

gaèlic tractat gairebé com una llengua 

morta. El gaèlic de la lletera havia estat 

arraconat per la llengua dominant, 

com ho ha estat en gran mesura el 

català a la Catalunya del Nord. Ni la 

pràctica popular ni la superestructura 

políticocultural no garanteixen, si no es 

donen juntes, la supervivència d’una 

llengua. El català ha viscut en boca 

dels pagesos, mariners, comerciants, 

etc. Però també per l’acció cultural 

sistemàtica en els camps de la filosofia, 

de la medicina, de la literatura, de la 

política, de l’ordenament de la llengua, 

des de Ramon Llull i la Cancelleria Reial 

fins a Mercè Rodoreda, Pompeu Fabra 

i l’escola catalana. Tots dos pols fan del 

català una llengua indefinidament apta. 

  ***

I tornem al principi, que ens aboca 

a un detallet de llengua. La lectura del 

fragment de l’Ulisses de més amunt 

va fer que un antic alumne, bon amic 

i lector fidel, em plantegés dubtes 

sobre la genuïnitat de la construcció 

«Me’n dono vergonya de no parlar-lo, 

jo». En català no és «fer» i no «donar» 

el que cal en aquests casos? No és 

«Em fa vergonya de no parlar-lo»? És 

cert que en català «fem petons» i no 

els «donem», entre molts altres casos 

de «fer» en comptes del «donar» 

castellanitzant. Però també és cert 

que de vegades amb això de «donar» 

i  «fer» arribem a la ultracorrecció. Ja 

em va fer pensar, ja, perquè tots podem 

tenir integrat més d’un castellanisme, 

però crec que si el subjecte és una 

cosa, una acció [Això / ballar, etc. 

]*Em dóna vergonya és, naturalment, 

incorrecte i ha de ser Em fa vergonya. 

Però amb subjecte personal, com en 

el cas d’Ulisses «Me’n dono vergonya 

de no parlar-lo jo» és ben genuí, com 

«vergonya te n’hauries de donar!» 

on, si vols fer servir el «fer» has de 

canviar de subjecte: «vergonya t’hauria 

de fer (això)!» i aquí no seria correcte 

*«vergonya t’hauria de donar!» 

M’explico?

Tant el DIEC, com l’Alcover-Moll 

enregistren exemples amb «donar-se». 

DIEC: Donar-se vergonya  d’haver comès 

una falta (o sigui: donar-se’n vergonya, 

si pronominalitzem). L’Alcover-Moll 

enregistra «donar-se vergonya» i dóna 

un exemple de Ruyra: «No se’n donava 

vergonya, de ser tan miqueta?» Doncs 

això!: quan el subjecte és una 

persona «se’n dóna vergonya» i quan 

el subjecte és un fet, una cosa, un 

verb «fa» vergonya a algú: Aquest 

comportament / parlar en públic em 

fa vergonya... però: (Jo) me’n dono 

vergonya, de parlar en públic /d’aquest 

comportament...  

No ho he consultat amb els meus 

companys gramàtics, però em penso 

que va per aquí la cosa. 

«El català ha 
viscut en boca dels 
pagesos, mariners, 
comerciants, etc. 
Però també per 
l’acció cultural 
sistemàtica en els 
camps de la filosofia, 
de la medicina, 
de la literatura, 
de la política, de 
l’ordenament de 
la llengua, des de 
Ramon Llull i la 
Cancelleria Reial fins 
a Mercè Rodoreda, 
Pompeu Fabra i 
l’escola catalana»


