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Es ven
‘A la carretera’

N O E M Í B I B O L A S

Jack Kerouac
va escriure
‘A la carretera’
en 20 dies i en
únic rotllo de
paper continu,
però va tardar
6 anys a
publicar-la

E
n una carta a Cassady,
del juny del 1951,
Jack Kerouac assegu-
rava al seu company
de generació que,

contràriament al que digués
Ginsberg, havia escrit A la car-
retera (On the Road) només pre-
nent cafè, litres de cafè i bols de
sopa calenta. Ni gota d’alcohol,
que li hauria disminuït la visió
i entorpit els dits, especifica, ni
herba ni res de res. És un dels
detalls sobre el procés de crea-
ció de la novel·la recollit al ca-
tàleg de la casa de
subhastes Christie’s
que dimarts passat, al
Rockefeller Plaza
Center de Nova York,
va posar a la venda el
primer manuscrit
original del text que
va convertir Kerouac
en el rei dels beats.

No es tracta d’un
manuscrit convencio-
nal format per pàgi-
nes, sinó d’un únic
rotllo de paper, de
125.000 paraules de
text seguit, sense di-
visions de paràgrafs,
amb poc espai entre
línies, que, a mesura
que Kerouac anava
escrivint (sense parar,
durant 20 dies, men-
tre els amics entraven
i sortien de la casa i es
dutxaven i dinaven i
ell seguia escrivint),
s’extenia per terra i a
Kerouac li semblava
que era llarg com una
carretera i que les pa-
raules li sortien tan ràpid com
se circula també per una carre-
tera. Però la idea del text carre-
tera era una metàfora privada
de Kerouac que no aconseguia
convèncer els editors.

Kerouac va escriure A la car-
retera en 20 dies, però va tardar
6 anys a publicar-la. Quan Ke-
rouac va entrar al despatx de
Giroux, el seu editor fins aquell
moment, amb el rotllo sota el
braç i el va desplegar per terra,
l’editor, lluny de compartir el
seu entusiasme, li va preguntar
com pensava treballar amb un
text així, com pensava editar-lo
i corregir-lo. Segons Giroux, i
són paraules textuals: “Els lli-
bres s’escriuen per pàgines
perquè és més fàcil reescriu-
re’ls”.

Durant una estada amb els
Cassady a San Francisco, Kero-
uac va convertir el rotllo únic
en un manuscrit convencional.
Però per als editors no n’hi ha-
via prou amb un canvi de for-
mat. Calia fer moltes correcci-

ons i Kerouac es resistia a tocar
res. Ni Harcourt, ni Little, ni
Brown, ni Knopf. Cap editori-
al no es decidia a publicar la
novel·la fins que finalment
Viking va fer el pas. Per tran-
quil·litzar els editors, Kerouac
va demanar als seus amics
que autoritzessin la publica-
ció del llibre i declaressin que
no hi hauria posteriors de-
núncies per difamació. Pel
que fa a les modificacions i
correccions, és difícil saber
fins a quin punt Kerouac va
seguir els suggeriments dels
editors. Segons l’editor de Vi-
king, Malcolm Cowley, Kero-

uac va fer un bon treball de
revisió tot i que mai no ho va
voler reconèixer. Per altra
banda, en una carta a Hol-
mes, Kerouac diu al seu amic
que els de l’editorial es pen-
saven que tenien un original
que havia reescrit durant més
de 4 anys mentre que el que
tenien era el primer original.

Quan A la carretera va sortir
publicat el setembre del 1957,
l’edició tenia menys pàgines
que el manuscrit original, i tant
la gramàtica com la sintaxi ha-
vien estat estandarditzades. Pe-
rò només un estudi detallat del
rotllo original, de les posteriors
còpies i de l’edició d’impremta
permetria concloure fins a quin
punt l’edició de Viking es va
allunyar de la primera versió.
Fins avui l’opinió generalitzada
és que el llibre publicat manté
amb fidelitat el text original.
Però el catàleg, segurament
amb una intenció clara de va-
lorar al màxim la peça en ven-

da, recull una dada
interessant. Si l’edició
publicada (en català
per Edicions 62 i en
castellà per Anagra-
ma) comença amb les
cèlebres paraules:
“Vaig conèixer en De-
an no gaire després
que la meva dona i jo
ens haguéssim sepa-
rat”, al rotllo hi po-
dem llegir: “Vaig co-
nèixer en Neal no
gaire després que el
meu pare s’hagués
mort”, amb una clara
referència a la mort
del seu pare l’any
1946. Dues variacions
remarcables.

El manuscrit, pro-
cedent d’Anthony G.
Sampatacacus, ger-
mà de Stella Sampas
Kerouac, esposa de
Jack Kerouac, va tenir
un valor de sortida
d’1,5 milions de dò-
lars (uns 286 milions
de pessetes), però el

va comprar James Irsay (propi-
etari de l’equip de futbol ame-
ricà Indiana Colts) per 2,5 mi-
lions de dòlars (uns 477 mili-
ons de pessetes), tot declarant:
“No crec que sigui propietari
de res. En aquest món tot és
pols per a la pols”. Pel que fa a
l’estat de conservació, tot i la
pèrdua d’alguna lletra o d’al-
guna paraula als marges, en
general és bo. Naturalment hi
falta l’última escena, la que es
va menjar el cocker de Lucien
Carr, durant la primera ronda
de lectura d’A la carretera feta
pels amics de Kerouac. Hi ha
qui pensa que el mateix Kero-
uac va estripar el final amb la
intenció de reescriure’l. Segu-
rament Ginsberg ho creia així.
Sigui com sigui, el petit gos
d’en Carr forma part de la lle-
genda beat.

Si voleu més detalls sobre la
generació beat, consulteu un
nou assaig de James Campbell,
Loca sabiduría. Así fue la generaci-
ón Beat (Alba editorial).

JOSEP LOSADA

Concha García inaugura la nova col·lecció de poesia d’Igitur

P O E S I A

El sol,
el buit

i el martini
D A V I D C A S T I L L O

C
oncha García, poeta
cordovesa nascuda el
1956 i resident a Bar-
celona des de fa molts
anys, ha gestat una

poesia essencialista, que s’ha
depurat al llarg dels anys fins a
aconseguir uns versos d’una
bellesa aclaparadora, marcats
per la forma però sobretot per
una manera d’entendre l’exis-
tència a través d’una militància
poètica. Crítica de poesia en di-
ferents suplements literaris,
entre ells l’AVUI, García va ini-
ciar la publicació en edicions
comercials als vuitanta amb
poemaris com ara Por mí no ar-
derán los quicios ni se quemarán las
teas, Otra ley, Ya nada es rito, Des-
dén i Pormenor fins a arribar als
seus llibres de consolidació Ayer
y calles (Visor, 1994), Cuántas lla-
ves (Icària, 1998) i el que avui
presentem, Árboles que ya florece-
rán, volum que inicia –al costat
de Sharon Olds i Juan Manuel
Roca– la nova col·lecció d’Igi-
tur, l’editorial de Montblanc
dirigida per Rosa Lentini i Ri-
cardo Cano Gaviria, que ha
traduït alguns dels autors fo-
namentals del segle XX, entre
ells els catalans Rosa Leveroni i
Joan Perucho.

En la poètica que va escriure
per a l’antologia Ellas tienen la
palabra, Concha García reconei-
xia les influències de Celan,
Stevens, Reich, Bachmann,
Trakl, Milosz, Holan, Ahkmato-
va i Moore. Com Trakl, Concha
García viu a través de la seva
poesia les escissions d’una èpo-
ca de canvi, època d’incerteses
marcada per la lleugeresa, pels
petits drames quotidians, lluny,
però, de les grans èpiques del
segle XX. Els records de la in-
fantesa, les dificultats per so-
breviure al sopor de la societat
i els amors clandestins confor-
men un marmori bloc de tris-
tesa, en què García fa desem-

bocar el seu estil artístic, depu-
rat, de poeta amb veu pròpia.

Arboles que ya florecerán manté
moltes semblances amb els dos
magnífics poemaris anteriors,
fins i tot, Cuántas llaves s’iniciava
amb una cita de l’escriptora
brasilera Clarice Lispector. En
aquest cas, el poema de Lispec-
tor que encapçala el llibre li
dóna títol (“árvores ja floresce-
ram”) i ideologia vital (“tristeza de
coisa vivida”). La bellesa, el plaer,
el desig, les evanescents esceni-
ficacions urbanes i la fragilitat
del temps que s’evapora fan
que cada poema –la selecció és
rigorosa– tingui secrets i imat-
ges potents marcades per la
concisió: “Repetido en las cajas de
las / repeticiones, mis vacíos / mar-
tini, otra vez el sol”.

Tot plegat fa que el llenguat-
ge artístic que reivindicaven els
estructuralistes per a la poesia
ens ofereixi dues lectures: la
més formalista i l’existencial,
derivada d’un realisme no ma-
tusser, un realisme que ens re-
corda els grans noms de la lite-
ratura alemanya contemporà-
nia: Handke, Bernhard, Bach-
mann –per la recerca de la
identitat com a dona i com a
escriptora– i Botho Strauss.
Com els grans urbanites hipo-
condríacs, Concha García ens
explica les sensacions, els sen-
timents i la desolació sempre
amb el contrapunt estètic i crec
que des de l’esperança: “...soy tu
ciudad / la manera de cruzarla”.

El substrat filosòfic apareix
en la tensió gairebé barroca
entre la vida i la mort, en les
confluències i asimetries surre-
alistes i en la inspiració noc-
turna en què l’amor no és un
do de perfecció sinó un refugi
contra la tempesta quotidiana.
Árboles que ya florecerán és un
poemari excel·lent –un recull
on hi ha poca brossa– i és el
testimoni d’una escriptora que
ha sabut mantenir-se al marge
de les reiteratives tendències de
la poesia espanyola.


