
 

Udol 

Traducció del poema d’una Generació 

 

David Muñoz Roselló 

4t  

Tutora: Auba Llompart Pons 

Treball Final de Grau 

Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades 

14/05/2018 

  

 



2 

 

 

  



3 

 

Resum 

Aquest treball consisteix en una traducció i posterior anàlisi traductològic del llibre 

d’Allen Ginsberg, Howl & Other Poems (1958). L’objectiu ha estat donar sortida a una 

obra que curiosament no ha estat mai traduïda (oficialment i íntegrament) al català. El 

treball consta d’un marc teòric, on s’ha contextualitzat i analitzat l’obra, a més de fer 

una recerca exhaustiva de l’arribada de la Generació Beat a Catalunya, i posteriorment 

d’una part pràctica, que és on s’ha traduït i analitzat la traducció del poema.  

Paraules clau: Allen Ginsberg, Poesia, Beat Generation, Udol, Traducció poètica.  

 

Abstract 

This work consists in a translation and a subsequent translatological analysis of the 

Allen Ginsberg’s Howl & Other Poems (1958). The goal was to foster a masterpiece 

that for some reason has never been translated (officially and its entirety) to catalan. 

This work consists of a thoretical part in which the work of the author has been 

contextualized and analysed. Moreover, exhaustive research has been done about the 

reception of the Beat Generation in the Catalan territory. Finally there is a practical 

part, in which the poem has been translated and analysed. 

Key words: Allen Ginsberg, Poetry, Beat Generation, Howl, Poetry translation. 
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1. Introducció a la bogeria 

Encara recordo com vaig saber de l’existència d’aquest llibre. Estava estirat al sofà, 

mirant una pel·lícula d’en David Cronenberg titulada The Naked Lunch (1991) que em 

va fascinar. Pel que es veu, estava basada en un llibre del mateix títol, publicat per 

primera vegada el 1959 a París, i escrit per un home que es deia William S. Burroughs. 

La pel·lícula per si mateixa era impactant però incomprensible, per tant vaig buscar a 

Internet què volia dir. De seguida em vaig veure bombardejat per milers d’articles 

sobre una cosa que es deia Beat Generation. Ni idea. De moment només sabia que 

aquest tal Burroughs n’era un dels components. Bum. Dos noms més que no paraven 

d’aparèixer: Jack Kerouac i Allen Ginsberg. No sabia què feien ben bé, en aquell 

moment era difícil de deduir, per tant la millor opció per entendre de què anava tot allò 

era començar a llegir. Afortunadament ens trobem a l’era digital i fer-se amb qualsevol 

exemplar d’aquests llibres no suposa cap mena de problema. 

He de reconèixer que en aquell moment em feia una mandra espectacular posar-me a 

llegir The Naked Lunch o un llibre d’aquell tal Kerouac que es deia On the Road, i per 

tant vaig optar per alguna cosa més curteta, un recull de poemes d’aquell tal Ginsberg. 

Tal i com vaig començar la primera pàgina em vaig quedar atrapat. M’hi vaig sentir 

identificat de seguida. Després d’això no vaig trigar a convertir-me en una groupie del 

moviment. Novel·les, poemes, biografies; havia de llegir tot el que haguessin escrit. 

Això devia ser entre primer i segon de carrera.  

Quan se’ns va començar a inflar el cap sobre el TFG, jo ja ho tenia més clar que 

l’aigua. Volia traduir Howl, que curiosament semblava que no havia estat publicat al 

català. Una traducció poètica i inèdita podia resultar una pràctica més que interessant. 

I ho ha estat. Però també ha estat un dels maldecaps més grans que he tingut mai. En 

el moment de la tria temàtica, no s’em va acudir plantejar-me que Ginsberg no escrivia 

precisament pensant en els traductors. Si ho hagués fet, trobaríem una estructura 

sòlida, amb un ús de la puntuació més que acceptable i amb un vocabulari acadèmic. 

Però no, el text de Ginsberg és caòtic, minimalista i d’una densitat senzillament brutal. 

I això és el que el fa genial. A través d’aquest treball he intentat connectar amb l’autor i 

els seus contemporanis, per tal de saber com pensaven i en molts casos m’ha resultat 

pràcticament impossible. Sé que són coses que no hauria de posar, però ja ho veureu. 

El treball tracta simplement d’un poeta revolucionari fent coses de poeta revolucionari, 
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d’un artista boig fent coses d’artista boig i d’un pobre estudiant intentant esbrinar el 

perquè.  

Senyores i senyors, benvinguts a la bogeria. 

1.1.  Objectius del treball 

Per ser francs, el meu primer objectiu en aquest treball ha estat divertir-me. Durant tota 

la meva vida acadèmica (no només universitària) he hagut de fer treballs que pel motiu 

que fos, no em motivaven i em feien mandra. Llavors tocava córrer a última hora per 

entregar en mà i enquadernar aquell treball en qüestió. Així doncs, vaig buscar un 

tema amb un fons pràcticament infinit. Cal dir que en cap moment he tingut la sensació 

d’estar fent alguna cosa pesada o d’avorrir-me; de fet ha sigut tot el contrari; 

considerant que el treball es basa en un moviment contracultural tant potent com va 

ser la Generació Beat, puc dir que amb prou feines he tocat la punta de l’iceberg. 

Això sí, un altre motiu principal, i pràcticament l’arrel del treball era transportar la figura 

de Ginsberg al català. Això ho aniré repetint al llarg d’aquest treball fins al punt de ser 

un pesat, però crec que mai es dirà prous vegades: no entenc com Ginsberg s’ha 

pogut mantenir verge a la llengua catalana tant de temps. Ni una publicació en nom 

seu. Per la gent que estimem la llengua i la poesia, això és un sacrilegi. Així doncs, el 

que pretenia en uns inicis era fer la traducció de tot el llibre i llavors intentar contactar 

amb alguna editorial per provar sort. Però per motius que comentaré després i que 

tenen a veure amb una de les persones més importants en el desenvolupament 

d’aquest treball, he decidit fer-me enrere pel que fa al contacte editorial. 

D’altra banda, vaig trobar que podia ser un exercici de traducció molt interessant. 

M’havia desafiat com a lector i volia passar al següent nivell, tot i que vist com he 

hagut de patir, no ho recomano. No me’n penedeixo gens, però està clar que un dels 

inferns dels traductors és treballar textos com aquest.      

Ara bé, l’objectiu més important és que parleu d’aquest personatge als vostres hereus, 

com a mínim. 
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2. Marc teòric 

 

2.1. Característiques del text i metodologia 

Ha quedat més que clar que traduir Ginsberg és ben difícil. Durant el temps que he 

pogut dedicar a l’estudi lingüístic d’Udol, me n’he adonat que la normativa lingüística 

són els pares, col·loquialment parlant. És complicat saber què passava pel cap de 

l’autor mentre escrivia el poema, però és evident que escriure segons els estàndards 

establerts, no.  

El text presenta ja de per sí un format diferent a la poesia més acadèmica. Tal i com 

feien els seus ídols, Ginsberg obvia tota mena d’estructura lligada a autors més 

clàssics com podrien ser P.B Shelley o Paul Verlaine, i tendeix més a trencar amb els 

esquemes com Whitman o Pound. Així doncs, de seguida veurem que no conté cap 

mena de rima aparent i els jocs sil·làbics queden enrere. El text tampoc presenta cap 

mena d’ordre aparent. Podem trobar frases com per exemple:  

(...) accomplishment-bodies growing into mad black for- 

mal sunflowers in the sunset, spied on by our eyes under 

the shadow of the mad locomotive riverbank sunset Frisco 

hilly tincan evening sitdown vision. (Ginsberg, 2006: 52)
1
 

Sort. Vist això no et queda res més a dir, però hi ha un parell de coses que sí que 

m’han fet ballar el cap, sobretot a l’hora de la maquetació. 

El que m’ha sorprès en primera instància, tot i que és un mer apunt curiós, és el tema 

de les sangries. Tots els poemes presenten una estructura en sangria francesa, 

excepte tres: Orfe Salvatge, Salm III i Un supermercat a Califòrnia. No he sabut trobar 

per què, però passa això. Així doncs he hagut d’estar atent a l’hora de traduir al català 

per mantenir la forma dels poemes el més acurada possible. 

D’altra banda, hi ha quatre poemes que presenten una estructura centrada, a 

diferència de la resta. Això pot ben ser per la llargada dels versos, ja que es tracta de 

poemes de vers curt (d’entre 3 i 5 paraules per vers) a diferència de la majoria d’altres 

                                                           

1
 Es tracta de l’obra principal, i per tant se cita múltiples vegades. A partir d’aquest punt només 

s’inclourà el número de pàgines. 
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que poden variar significativament. Aquests són: Un asfòdel, Orfe Salvatge, Cançó i Al 

dors de la realitat. 

Per últim hi ha una estructura que crida l’atenció, ja que està centrada però no encaixa 

amb la descripció anterior. Aquest poema és L’automòbil verd. Comença cada estrofa 

amb sangria francesa, però a l’últim vers (o últims dos versos en algun cas concret) hi 

ha una doble sangria: 

If I had a Green Automobile 

 I’d go find my old companion 

 in his house on the Western ocean, 

  Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! 

 

I’d honk my horn at his manly gate, 

 inside his wife and three 

  children sprawl naked 

  on the living room floor. (72) 

Curiosament és l’únic poema que presenta aquest tipus d’estructuració, i per tant cal 

estar atent a l’hora de passar-lo al català. 

Un altre tema a comentar és que la documentació de textos paral·lels ha estat més 

aviat complicada. A principis del treball vaig intentar fer una petita selecció de 

traduccions vàlides per poder comparar i valorar si el que estava traduint ja s’havia fet i 

podia optar per opcions ja vàlides. 

Amb això hi va haver un petit problema. Durant la realització del treball m’ha estat 

francament difícil trobar traduccions al català de Ginsberg o de la Generació beat en 

general que fossin vàlides. És ben cert que hi ha autors de renom que han traduït 

moltes de les obres de la Beat al català, però molt poques de Ginsberg. De fet només 

n’he pogut trobar una que m’hagi servit, i és la de la Pepa Úbeda, de la qual en parlaré 

més endavant. 

M’he quedat fascinat, però, de la quantitat de traduccions que m’he sentit obligat a 

descartar ja només per l’ús del llenguatge, ja que pel meu gust no aconseguien captar 

l’essència caòtica que transmetien els textos originals. Un bon exemple n’és The 

Dharma Bums de Kerouac, traduït per Manuel de Pedrolo com Els pòtols místics, 

publicat per l’Editorial Proa. Massa “ultramodern”, com comenta el mateix de Pedrolo 

al pròleg (Kerouac, 1980: 27).      
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Així doncs, a banda del text de la Pepa Úbeda, he hagut d’adaptar-me a les 

traduccions castellanes per comparar i buscar referències paral·leles. Això sí, 

m’agradaria destacar una petita aportació per part de Ronald Puppo amb un llibre de 

Jom Friser (Josep Maria Frigola Serra) titulat Món màquina, un referent important pel 

que fa a la contracultura catalana. Ha sigut clau a l’hora d’adoptar alguna tècnica 

poètica pel que fa a l’estructuració de formats i correcció/adaptació de vocabulari, 

sobretot a la recta final del treball. 

Pel que fa al comentari, he decidit estructurar-lo de manera lineal, i segons m’he anat 

trobant problemes o reptes els he anat comentant. Degut a la seva extensió, he decidit 

parlar dels que he trobat a les tres parts d’Udol i al peu de pàgina en un sol comentari, 

en el qual només he fet incís en els reptes i dificultats més evidents. Els altres poemes 

estan comentats a part, seguint la mateixa metodologia que he utilitzat a Udol. Ara bé, 

com que vaig decidir traduir tot el llibre, que és d’una llargada i densitat dignes de 

doctorat, només he fet el comentari traductològic d’aquells que ho requerien realment. 

Conseqüentment, tant el poema Cançó com Al dors de la realitat no estan comentats.  

2.1.1. Pel que fa a la traducció literària 

Durant la carrera hem traduït molt. Molts tipus de textos, amb múltiples tipus de format, 

estructura i contingut, però hi ha una cosa que pràcticament no hem tocat i ha sigut la 

poesia. Durant l’últim any (o almenys això espero) a l’assignatura de Narrativa i 

Traducció B-A (Anglès-Català) amb la Lydia Brugué, vam traduir un text molt curiós, i 

bastant conegut: Alicia al País de les Meravelles, de Lewis Carroll. Això va ser el més 

pròxim a la poesia. Ah, sí, també vam traduir cançons. Això també va ser molt pròxim 

a la poesia.  

La diferència entre el text de Ginsberg i les traduccions que se’ns van encarregar, és 

que el nivell de dificultat es basava en la mètrica i la rima, i en què la cançó o les 

frases del Conill Blanc rimessin per sobre del significat. Està clar que la millor traducció 

en aquests casos és aquella que manté el joc musical i poètic sense perdre el 

significat. Clar com l’aigua. El text de Ginsberg, però, com ja he comentat a l’apartat de 

“Característiques del text i metodologia”, no és un tipus de poesia convencional, i per 

tant els consells acadèmics sobre traducció literària i poètica se’n van una mica en 

orris. Tot i així, hi ha grans acadèmics de la llengua que han dut a terme una tasca 

similar.  
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Si aixeco una mica el cap, al prestatge de la paret de la dreta de la meva habitació, 

puc veure un exemplar de Fulles d’herba de Walt Whitman en castellà. La traducció és 

de Jorge Luís Borges, qui, al principi del llibre diu: 

Quienes pasan del deslumbramiento y del vértigo de Hojas de Hierba  

a la laboriosa lectura de cualquiera de las piadosas biografías del escritor, 

se sienten siempre defraudados. En las grisáceas y mediocres páginas que  

he mencionado, buscan al vagabundo semidivino que les revelaron los  

versos y les asombra no encontrarlo. Tal, por lo menos ha sido mi experiencia 

personal y la de todos mis amigos. Uno de los propósitos de este prólogo es  

explicar, o intentar una explicación, de esa desconcertante discordia. (Whitman, 1969: 

19) 

Descriu exactament la mateixa sensació després de la lectura i conseqüent traducció 

d’Udol. És cert que en alguns casos m’he trobat amb figures poètiques que he intentat 

mantenir o, si en algun moment no he pogut, he compensat en algun altre vers, però 

prefereixo no donar cap pista i crear un clima d’incertesa fins arribar al comentari 

traductològic, i així no us avorrireu (tant). 

2.1.2. Parlem de teoria 

Intententaré reduir al màxim de paraules aquest incís, ja que el treball no tracta ben bé 

de teoria, però és important recordar de què va i en què consisteix la traducció literària.  

A l’hora de traduir, segons Gerardo Vázquez-Ayora en el seu estudi Introducción a la 

traductología, trobem dos grans tipus de processos traductològics: els processos 

directes i els procediments oblicus (1977:257).  

En els procediments directes, pel que diu Vazquez-Ayora, trobem la transferència, el 

préstec i el calc, que s’utilitzen quan no hi ha possibilitat de trobar un equivalent a la 

llengüa meta. Al llarg de l’elaboració del comentari em vaig anar trobant amb reptes 

com aquest, però us tocarà esperar per descobrir-los.  

Segons els barems teòrics establerts, transferir és recomanable quan es tracta, per 

exemple, de noms propis o marques2. D’altra banda, a més, trobem els procediments 

oblicus, que són més aviat complexes i requereixen d’un coneixement de la llengua 

més avançat per part del traductor, ja que la traducció directa no sempre funciona. En 

aquest tipus de procediment, com explica Vázquez-Ayora en el capítol 8 del llibre 

                                                           

2
 Casos com el de Greyhound o Spade. Els trobareu comentats al comentari (TFG: 141] 
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esmentat més amunt, trobem la transposició, la modulació, l’equivalència, 

l’amplificació, la compensació i l’adaptació. 

En el comentari apareixen tots, però sobretot l’amplificació, de seguida veureu el 

perquè.           

3. Història molt breu de la Generació beat 

Estats Units, anys cinquanta. Moment crític per a la supremacia mundial. Estats Units i 

la URSS en plena carrera armamentística post Segona Guerra Mundial. L’amenaça de 

la bomba atòmica a flor de pell. Una societat poc preparada per entendre les 

complexitats de la vida moderna. Una forta repressió a les obres artístiques que 

representessin una amenaça al sistema capitalista americà. Vida precària i pobresa als 

carrers americans. Pla Marshall. Cacera de bruixes d’un tal senyor McCarthy. Inici de 

la Guerra del Vietnam. 

Tots aquests factors van ser part d’un caldo de cultiu que ens va oferir un jovent culte i 

preparat en estat colèric i rabiós, de pensament lliure i disposats a tot el que fes falta 

per aconseguir un canvi de mentalitat nacional (i global). 

El terme beat prové de l’expressió beaten down (derrotat, apallissat), utilitzada per 

reflectir aquesta dura realitat americana, plena de desesperació i por. Aquest terme, 

segons la crònica de Bruce Cook, La generación beat: Crónica del movimiento que 

agitó la cutura y el arte contemporáneo, apareix per primera vegada arran de la 

novel·la Go de John Clellon Holmes (Cook, 2011: 52). En la novel·la es descriu el grup 

pintoresc que formaven Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs o Neal 

Cassady d’entre molts altres. Després de la seva publicació, el New York Times va 

convidar Holmes a escriure un article defensant la generació de la qual parlava. 

L’article duia el títol “This is the Beat Generation” (1952).    

Segons la mateixa crònica, la manera de viure i el pensament que predicaven els seus 

autors van generar una corrent de seguidors cap a finals de la dècada dels cinquanta 

anomenats beatniks, una fusió, en aquell moment despectiva, del termes beat i 

Sputnik. Durant un temps, els beatniks van ser objecte de mofa per part de cadenes 

televisives, diaris i altres mitjans informatius titllats de comunistes i d’antiamericans 

(Cook, 2011: 105). Però un dia qualsevol va arribar la dècada dels seixanta i el 

moviment hippie, i un grup molt més elevat de persones van començar a mostrar un 

deix de tota l’obra beat a les seves proclames, protestes, discursos, cançons, poemes, 
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llibres i altres. I, si no, només cal veure la influència que van generar en autors 

posteriors com poden ser Timothy Leary, en l’àmbit divulgatiu, Ken Kesey en l’àmbit 

literari o a Bob Dylan en l’àmbit musical. 

3.1. La clau del moviment 

En un sentit no excessivament literal de la paraula (ja que tots van posar el seu granet 

de sorra), Allen Ginsberg (1926-1997) va ser qui va jugar el paper clau en la 

proliferació d’aquest moviment i la seva extensió cap a altres àmbits artístics i 

posteriorment conductuals. La brutalitat dels seus escrits va provocar una persecució 

judicial i de les autoritats cap a la figura dels escriptors. Cal recordar que Ginsberg, 

juntament amb el seu editor Lawrence Ferlinghetti, es va veure demandat i jutjat per 

obscenitat en els seus escrits. Finalment el cas es va resoldre a favor de Ginsberg i la 

seva obra va deixar de ser considerada obscena, almenys a termes legals. En aquest 

sentit, el poeta va donar a conèixer als tribunals (i conseqüentment a la premsa 

popular) el sentiment comú de ràbia que emanava d’aquesta generació d’il·lustrats. 

No és d’estranyar, doncs, que anys després el recordem per ser un revolucionari. En 

certa manera, va contribuir a l’entrada d’un nou estil portant als nous lectors tècniques 

de Walt  Whitman, Ezra Pound, Paul Cézanne i Louis-Ferdinand Céline, castigats i 

ignorats pels seus contemporanis (Cook, 2011: 29).  

Va ser una figura controvertida. Va passar pel manicomi. Va escriure un dels llegats 

més importants de la contracultura actual. Va fer història. No obstant això, cap obra 

d’Allen Ginsberg ha estat publicada al català. Una injustícia? Segurament. Mala sort? 

Ho dubto. 
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4. La traducció perduda 

Trobar coses de la Generació Beat a les llibreries actualment no és difícil, i menys a 

Internet. Però, curiosament, encara no hi ha hagut cap editorial en català que s’hagi 

dignat a publicar Udol. 

Cal contemplar que quan va aparèixer l’obra als Estats Units, a part de crear escola va 

generar molta controvèrsia degut als temes tractats. Si la crítica a l’Estat, les múltiples 

declaracions comunistes i la sexualitat desproporcionada que desprèn el text ja van 

ser objecte de persecució als Estats Units, és obvi que Catalunya ni es va plantejar la 

seva publicació durant l’època franquista, un període de censura tan fort que va afectar 

a totes les obres que contenien referències roges o homosexuals o fins i tot a altres 

escriptors com García Lorca, que complia els dos requisits necessaris per a una 

censura total (Sinova, 2006: 20).    

Així doncs, no és d’estranyar que aquesta obra no arribés a Espanya fins després del 

final de la dictadura. La primera publicació apareix el 1993, de la mà de l’editorial Visor 

de poesía i una traducció al castellà de Katy Gallego. Arriba 2006, Anagrama decideix 

fer una reedició de l’obra i portar a Espanya la traducció xilena de Rodrigo Olavarría. 

Ni rastre del català. 

Un dia, durant el plantejament d’aquest TFG, vam buscar amb l’Auba, la meva tutora, 

si hi havia cap mena d’edició al català, encara que fos antiga o descatalogada. La 

única pista que vam trobar va ser una edició d’impossible accés a la Biblioteca Central 

de Catalunya, no només descatalogada sinó pràcticament eliminada del mapa. La 

traducció la firmava una tal Pepa Úbeda. Buscar en Google. El primer resultat va ser 

una pàgina personal on anunciava els seus projectes i venia diverses publicacions, la 

traducció d’Udol entre elles. Pel que semblava, no estava tan descatalogat. La pàgina 

web, però, no en permetia la compra. Problemes tècnics, suposo. O potser estava 

descatalogada del tot. És un fet el qual no em vaig preocupar d’esbrinar, vaig decidir 

que el més important era centrar-me en la figura de la única persona que es va atrevir 

a traduir Udol al català. Clic a sobre la pestanyeta de contacto. Una adreça de correu 

disponible. Havia d’enviar-li un missatge per saber si era possible disposar de la seva 

traducció, o almenys del seu consell. I més tenint en compte el seu llarg recorregut 

pels àmbits universitaris, fent xerrades, col·loquis, ponències i conferències entre 

d’altres. 
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Em va respondre de seguida que m’hi vaig posar en contacte. Em va donar el número 

de telèfon per poder parlar millor de les meves intencions, que al principi només eren 

aconseguir el llibre, però em vaig quedar fascinat per la seva manera d’explicar-se. No 

va tenir cap problema en fer-me arribar el llibre, cal dir que amb un generós 

descompte. Quan vaig revisar el llibre, em vaig adonar que l’únic que havia estat 

traduït, era el poema d’Udol i les seves tres parts més el “Peu de pàgina”, i que per 

tant no tindria cap mena de precedent pel que fa a la resta de poemes de l’obra. De 

zero. 

Més endavant m’hi vaig tornar a posar en contacte. Una trucada.  

Em va agafar el telèfon una mica desconcertada però de seguida em va reconèixer. 

Em va explicar que va descobrir l’autor en unes xerrades a la Universitat de Florida, on 

l’havien convidada. Ella havia començat a escriure poesia, i gent d’allà va comparar 

algun dels seus textos amb els de Ginsberg. Pel que em va dir, no sabia qui era del tot 

quan li van comentar, però sí que era una aficionada a la música derivada de la Beat. 

Llavors, havia escoltat i llegit molts autors bevedors d’aquest estil trencador com per 

exemple els Beatles. D’aquí va sorgir la idea de traduir Howl, aleshores inèdit al català. 

O això em pensava. Des que havia començat el treball, portava la cantarella que no hi 

havia traducció al català i que la Pepa havia estat la primera i tal. Pel que em va 

explicar, abans que ella hi havia hagut un grup de mallorquins que ho van intentar 

sense èxit amb una versió titulada Alarit. “Era una traducció caòtica i poc poètica”, 

deia.  

El que sí que podem dir ara, després de saber que se li hagi encarregat la traducció 

oficial de l’obra de Ginsberg, és que és la primera persona que durà com cal el llegat 

d’aquest poeta maleït.3    

  

                                                           

3
 Es tracta d’un resum de tot el que vam parlar,  la transcripció de la entrevista és a l’annex. 
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5. Part pràctica 

5.1. Text original 

Howl and Other Poems 

Prologue by William Carlos Williams 

When he was younger, and I was younger, I used to know Allen Ginsberg, a young 

poet living in Paterson, New Jersey, where he, son of a well-known poet, had been 

born and grew up. He was physically slight of build and mentally much disturbed by the 

life which he had encountered about him during those first years after the First World 

War as it was exhibited to him in and about New York City. He was always on the point 

of 'going away', where it didn't seem to matter; he disturbed me, I never thought he'd 

live to grow up and write and book of poems. His ability to survive, travel, and go on 

writing astonishes me. That he has gone on developing and perfecting his art is no less 

astonishing to me. 

Now he turns up fifteen or twenty years later with an arresting. Literally, he has, from all 

the evidence, been through hell. On the way he met a man named Carl Solomon with 

whom he shared among the teeth and excrement of this life something that cannot be 

described but in the words he has used to describe it. It is a howl of defeat. Not defeat 

at all for he has gone through defeat as if it were an ordinary experience, a trivial 

experience. Everyone in this life is defeated but a man, if he be a man, is not defeated.  

It is the poet, Allen Ginsberg, who has gone, in his own body, through the horrifying 

experiences described from life in these pages. The wonder of the thing is not that he 

survived but that he, from the very depths, has found a fellow whom he can love, a love 

he celebrates without looking aside in these poems. Say what you will, he proves to us, 

in spite of the most  

debasing experiences that life can offer a man, the spirit of love survives to ennoble our 

lives if we have the wit and the courage and the faith-and the art! to persist. 

 

It is the belief in the art of the poetry that has gone hand in hand  with this man into his 

Golgotha, from that charnel house, similar in every way, to that of the Jews in the past 
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war. But this is in our own country, our own fondest purlieus.  We are blind and live our 

blind lives out in blindness. Poets are damned but they are not blind, they see with the 

eyes of the angels. This poet sees through and all around the horrors he partakes of in 

the very intimate details of his poem. He avoids nothing but experiences it to the hilt. 

He contains it. Claims it at his own-and, we believe, laughs at it and has the time and 

affrontery to love a fellow of his choice and record that love in a well-made poem. Hold 

back the edges of your gowns, Ladies, we going through hell. 

 

 

WILLIAM CARLOS WILLIAMS 
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Howl for Carl Solomon 

I     

I saw the best minds of my generation destroyed by madness,  

starving hysterical naked, 

 dragging themselves through the negro streets at dawn looking  

for an angry fix,  

angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connec- 

tion to the starry dynamo in the machinery of night, 

who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smo- 

king in the supernatural darkness of coldwater flats floa- 

ting across the tops of cities contemplating jazz,  

 

who bared their brains to Heaven under the El and saw Mo- 

hammedan angels staggering on tenement roofs illumi- 

nated,  

who passed through universities with radiant cool eyes halluci- 

nating Arkansas and Blake-light tragedy among the scho- 

lars of war, 

who were expelled from the academies for crazy & publishing  

obscene odes on the windows of the skull,    

 who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their  

money in wastebaskets and listening to the Terror through  

the wall,  

who got busted in their pubic beards returning through Laredo  

with a belt of marijuana for New York,    
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 who ate fire in paint hotels or drank turpentine in Paradise  

Alley, death, or purgatoried their torsos night after night  

 

with dreams, with drugs, with waking nightmares, alcohol and  

cock and endless balls,  

incomparable blind streets off shuddering cloud and lightning  

in the mind leaping toward poles of Canada & Paterson,  

illuminating all the motionless world of Time between,    

 Peyote solidities of halls, backyard green tree cementery dawns,  

wine drunkenness over the rooftops, storefront boroughs  

of teahead joyride neon blinking traffic light, sun and  

moon and tree vibrations in the roaring winter dusks of  

Brooklyn, ashcan rantings and kind king light of mind,  

 

who chained themselves to subways for the endless ride from  

Battery to holy Bronx on benzedrine until the noise of  

wheels and children brought them down shuddering  

mouth-wracked and battered bleak of brain all drained of  

brilliance in the drear light of Zoo,  

who sank all night in submarine light of Bickford’s floated out  

and sat through the stale beer afternoon in desolate Fugaz- 

zi’s, listening to the crack of doom on the hydrogen juke- 

box,   

 who talked continuously seventy hours from park to pad to bar  

to Bellevue to museum to the Brooklyn Bridge,     

a lost battalion of platonic conversationalists jumping down  
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the stoops off fire escapes off windowsills off Empire State  

out of the moon,  

yacketayakking screaming vomiting whispering facts and me- 

mories and anecdotes and eyeball kicks and shocks of hos- 

pitals and jails and wars,  

whole intellects disgorged in total recall for seven days and  

nights with brilliant eyes, meat for the Synagogue cast on  

the pavement,     

who vanished into nowhere Zen New Jersey leaving a trail of  

ambiguous picture postcards of Atlantic City Hall,   

 suffering Eastern sweats and Tangerian bone-grindings and mi- 

graines of China under junk-withdrawal in Newark’s bleak  

furnished room,     

who wandered around and around at midnight in the railroad  

yard wondering where to go, and went, leaving no broken  

hearts, 

 who lit cigarettes in boxcars boxcars boxcars racketing through  

snow toward lonesome farms in grandfather night,     

 

who studied Plotinus Poe St. John of the Cross telepathy and  

bop kaballa because the cosmos instinctively vibrated at  

their feet in Kansas,     

who loned it through the streets of Idaho seeking visionary in- 

dian angels who were visionary indian angels,  

who thought they were only mad when Baltimore gleamed in  

supernatural ecstasy, 
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who jumped in limousines with the Chinaman of Oklahoma  

on the impulse of winter midnight streetlight smalltown  

rain,  

who lounged hungry and lonesome through Houston seeking  

jazz or sex or soup, and followed the brilliant Spaniard to  

converse about America and Eternity, a hopeless task, and  

so took ship to Africa,  

who disappeared into the volcanoes of Mexico leaving behind  

nothing but the shadow of dungarees and the lava and ash  

of poetry scattered in fireplace Chicago,   

 who reappeared on the West Coast investigating the F.B.I. in  

beards and shorts with big pacifist eyes sexy in their dark  

skin passing out incomprehensible leaflets,     

who burned cigarette holes in their arms protesting the narco- 

tic tobacco haze of Capitalism,   

who distributed Supercommunist pamphlets in Union Square  

weeping and undressing while the sirens of Los Alamos  

wailed them down, and wailed down Wall, and the Staten  

Island ferry also wailed,  

who broke down crying in white gymnasiums naked and trem- 

bling before the machinery of other skeletons,  

who bit detectives in the neck and shrieked with delight in po- 

licecars for committing no crime but their own wild coo- 

king pederasty and intoxication,  

who howled on their knees in the subway and were dragged off  

the roof waving genitals and manuscripts,  
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who let themselves be fucked in the ass by saintly motorcy- 

clists, and screamed with joy, 

who blew and were blown by those human seraphim, the sai- 

lors, caresses of Atlantic and Caribbean love,  

who balled in the morning in the evenings in rosegardens and  

the grass of public parks and cemeteries scattering their se- 

men freely to whomever come who may,  

who hiccupped endlessly trying to giggle but wound up with a  

sob behind a partition in a Turkish Bath when the blonde  

& naked angel carne to pierce them with a sword,  

 

who lost their loveboys to the three old shrews of fate the one  

eyed shrew of the heterosexual dollar the one eyed shrew  

that winks out of the womb and the one eyed shrew that  

does nothing but sit on her ass and snip the intellectual  

golden threads of the craftsman’s loom,     

who copulated ecstatic and insatiate with a bottle of beer a  

sweetheart a package of cigarettes a candle and fell off the  

bed, and continued along the floor and down the hall and  

ended fainting on the wall with a vision of ultimate cunt  

and come eluding the last gyzym of consciousness,  

 

who sweetened the snatches of a million girls trembling in the  

sunset, and were red eyed in the morning but prepared to  

sweeten the snatch of the sunrise, flashing buttocks under  

barns and naked in the lake,  
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who went out whoring through Colorado in myriad stolen  

night-cars, N.C., secret hero of these poems, cocksman  

and Adonis of Denver—joy to the memory of his innume- 

rable lays of girls in empty lots & diner backyards, movie- 

houses’ rickety rows, on mountaintops in caves or with  

gaunt waitresses in familiar roadside lonely petticoat uplift 

tings & especially secret gas-station solipisisms of johns, &  

hometown alleys too,  

who faded out in vast sordid movies, were shifted in dreams,  

woke on a sudden Manhattan, and picked themselves up  

out of basements hungover with heartless Tokay and ho- 

rrors of Third Avenue iron dreams & stumbled to unem- 

ployment offices, 

 who walked all night with their shoes full of blood on the  

snowbank docks waiting for a door in the East River to  

open to a room full of steamheat and opium,  

 

who created great suicidal dramas on the apartment cliff-banks  

of the Hudson under the wartime blue floodlight of the  

moon & their heads shall be crowned with laurel in obli- 

vion,  

who ate the lamb stew of the imagination or digested the crab  

at the muddy bottom of the rivers of Bowery,  

who wept at the romance of the streets with their pushcarts full  

of onions and bad music,     
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who sat in boxes breathing in the darkness under the bridge,  

and rose up to build harpsichords in their lofts, 

 

who coughed on the sixth floor of Harlem crowned with flame  

under the tubercular sky surrounded by orange crates of  

theology, 

 who scribbled all night rocking and rolling over lofty incanta- 

tions which in the yellow morning were stanzas of gibbe- 

rish, 

who cooked rotten animals lung heart feet tail borsht & torti- 

llas dreaming of the pure vegetable kingdom, 

who plunged themselves under meat trucks looking for an egg,  

who threw their watches off the roof to cast their ballot for  

Eternity outside of Time, & alarm clocks fell on their he- 

ads every day for the next decade,  

who cut their wrists three times successively unsuccessfully,  

gave up and were forced to open antique stores where they  

thought they were growing old and cried,  

who were burned alive in their innocent flannel suits on Madi- 

son Avenue amid blasts of leaden verse & the tanked-up ç 

clatter of the iron regiments of fashion & the nitroglycerin- 

ne shrieks of the fairies of advertising & the mustard gas of  

sinister intelligent editors, or were run down by the drun- 

ken taxicabs of Absolute Reality, 

 who jumped off the Brooklyn Bridge this actually happened  

and walked away unknown and forgotten into the ghostly  
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daze of Chinatown soup alleyways & firetrucks, not even  

one free beer,  

who sang out of their windows in despair, fell out of the sub- 

way window, jumped in the filthy Passaic, leaped on ne- 

groes, cried all over the street, danced on broken wineglass- 

ses barefoot smashed phonograph records of nostalgic  

European 1930’s German jazz finished the whiskey and  

threw up groaning into the bloody toilet, moans in their  

ears and the blast of colossal steamwhistles,  

 

who barreled down the higways of the past journeying to each  

other’s hotrod-Golgotha jail-solitude watch or Birming- 

ham jazz incarnation,  

who drove crosscountry seventytwo hours to find out if I had a  

vision or you had a vision or he had a vision to find out  

Eternity,  

who journeyed to Denver, who died in Denver, who came back  

to Denver & waited in vain, who watched over Denver &  

brooded & loned in Denver and finally went away to find  

out the Time, & now Denver is lonesome for her heroes,    

who fell on their knees in hopeless cathedrals praying for each  

other’s salvation and light and breasts, until the soul illu- 

minated its hair for a second,    

 who crashed through their minds in jail waiting for impossible  

criminals with golden heads and the charm of reality in  

their hearts who sang sweet blues to Alcatraz,  
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who retired to Mexico to cultivate a habit, or Rocky Mount to  

tender Buddha or Tangiers to boys or Southern Pacific to  

the black locomotive or Harvard to Narcissus to Woo- 

dlawn to the daisychain or grave, 

 

 who demanded sanity trials accusing the radio of hypnotism &  

were left with their insanity & their hands & a hung jury,  

 

who threw potato salad at CCNY lecturers on Dadaism and  

subsequently presented themselves on the granite steps of  

the madhouse with shaven heads and harlequin speech of  

suicide, demanding instantaneous lobotomy,  

 

and who were given instead the concrete void of insulin Metra- 

zol electricity hydrotherapy psychotherapy occupational 

therapy pingpong & amnesia, 

who in humorless protest overturned only one symbolic ping 

pong table, resting briefly in catatonia,  

returning years later truly bald except for a wig of blood, and  

tears and fingers, to the visible madman doom of the wards 

of the madtowns of the East, 

Pilgrim State’s Rockland’s and Greystone’s foetid halls, bicke- 

ring with the echoes of the soul, rocking and rolling in the  

midnight solitude-bench dolmen-realms of love, dream of  

life a nightmare, bodies turned to stone as heavy as the  
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moon, 

 with mother finally ****** , and the last fantastic book flung  

out of the tenement window, and the last door closed at  

4 A.M. and the last telephone slammed at the wall in reply  

and the last furnished room emptied down to the last piece  

of mental furniture, a yellow paper rose twisted on a wire  

hanger in the closet, and even that imaginary, nothing but  

a hopeful little bit of hallucination —  

ah, Carl, while you are not safe I am not safe, and now you’re  

really in the total animal soup of time — 

and who therefore ran through the icy streets obsessed with a 

sudden flash of the alchemy of the use of the ellipse the ca- 

talog the meter & the vibrating plane, 

 who dreamt and made incarnate gaps in Time & Space  

through images justaposed, and trapped the archangel of  

the soul between 2 visual images and joined the elemental  

verbs and set the noun and dash of consciousness together  

jumping with sensation of Pater Omnipotens Aeterna  

Deus  

to recreate the syntax and measure of poor human prose and  

stand before you speechless and intelligent and shaking  

with shame, rejected yet confessing out the soul to con- 

form to the rhythm of thought in his naked and endless  

head,  

the madman bum and angel beat in Time, unknown, yet put- 

ting down here what might be left to say in time come af- 
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ter death, 

and rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz in the gold- 

horn shadow of the bland and blew the suffering of Ameri- 

ca’s naked mind for love into an eli eli lamma lamma sa- 

bacthani saxophone cry that shivered the cities down to the  

last radio  

with the absolute heart of the poem of life butchered out of  

their own bodies good to eat a thousand years.  

II 

What sphinx of cement and aluminun bashed open their  

skulls and ate up their brains and imagination?  

Moloch! Solitude! Filth! Ashcans and unobtainable  

dollars! Children screaming under the stairways! Boys sob- 

bing in armies! Old men weeping in the parks! 

 Moloch! Moloch! Nightmare of Moloch! Moloch the loveless!  

Mental Moloch! Moloch the heavy judger of men! 

 Moloch the incomprehensible prison! Moloch the crossbone  

soulless jailhouse and Congress of sorrows! Moloch whose  

buildings are judgement! Moloch the vast stone of war!  

Moloch the stunned governments!     

Moloch whose mind is pure machinery! Moloch whose blood  

is running money! Moloch whose fingers are ten armies!  

Moloch whose breast is a cannibal dynamo! Moloch whose  

ear is a smoking tomb! 

 Moloch whose eyes are a thousand blind windows! Moloch whose  

skyscrapers stand in the long streets like endless Je- 
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hovahs! Moloch whose factories dream and croak in the  

fog! Moloch whose smokestacks and antennae crown the  

cities!  

Moloch whose love is endless oil and stone! Moloch whose soul  

is electricty and banks! Moloch whose poverty is the spec- 

ter of genius! Moloch whose fate is a cloud of sexless  

hydrogen! Moloch whose name is the Mind!  

Moloch in whom I sit lonely! Moloch in whom I dream An- 

gels! Crazy in Moloch! Cocksucker in Moloch! Lacklove  

and manless in Moloch!  

Moloch who entered my soul early! Moloch in whom I am a  

consciousness without a body! Moloch who frightened me  

out of my natural ecstasy! Moloch whom I abandon! Wake  

up in Moloch! Light streaming out of the sky!  

Moloch! Moloch! Robot apartments! invisible suburbs! Skele- 

ton treasuries! blind capitals! demonic industries! spectral  

nations! invincible madhouses! granite cocks! monstrous  

bombs!   

They broke their backs lifting Moloch to Heaven! Pavements,  

trees, radios, tons! lifting the city to Heaven which exists  

and is everywhere about us!  

Vision! omens! hallucinations! miracles! ecstasies! gone down  

the American river! 

 Dreams! adorations! illuminations! religions! the whole boat- 

load of sensitive bullshit! 

 Breakthroughs! over the river! flips and crucifixions! gone  
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down the flood! Highs! Epiphanies! Despairs! Ten years’  

animal screams and suicides! Minds! New loves! Mad gene- 

ration! down on the rocks of Time!  

Real holy laughter in the river! They saw it all! the wild eyes!  

the holy yells! They bade farewell! They jumped off the  

roof! to solitude! waving! carrying flowers! Down to the ri- 

ver! into the street!  

 

III 

Carl Solomon! I’m with you in Rockland     

where you’re madder than I am  

I’m with you in Rockland     

where you must feel very strange  

I’m with you in Rockland    

 where you imitate the shade of my mother 

I’m with you in Rockland     

where you’ve murdered your twelve secretaries 

I’m with you in Rockland     

where you laugh at this invisible humor 

I’m with you in Rockland     

where we are great writers on the same dreadful typerwriter  

 

I’m with you in Rockland     

where your condition has become serious and is reported  

on the radio 

I’m with you in Rockland     
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where the faculties of the skull no longer admit the worms  

of the senses 

I’m with you in Rockland     

where you drink the tea of the breasts of the spinsters of  

Utica 

I’m with you in Rockland     

where you pun on the bodies of your nurses the harpies of  

the Bronx  

I’m with you in Rockland    

 where you scream in a straightjacket that you’re losing the  

game of the actual pingpong of the abyss  

I’m with you in Rockland     

where you bang on the catatonic piano the soul is innocent  

and immortal it should never die ungodly in an armed  

madhouse  

I’m with you in Rockland     

where fifty more shocks will never return your soul to its  

body again from its pilgrimage to a cross in the void  

I’m with you in Rockland    

 where you accuse your doctors of insanity and plot the He- 

brew socialist revolution against the fascist national Golgotha  

I’m with you in Rockland   

where you will split the heavens of Long Island and resu- 

rrect your living human Jesus from the superhuman tomb  

I’m with you in Rockland     

where there are twentyfive-thousand mad comrades all to- 
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gether singing the final stanzas of the Internationale  

I’m with you in Rockland     

where we hug and kiss the United States under our beds 

heets the United States that coughs all night and won’t let  

us sleep 

I’m with you in Rockland     

where we wake up electrified out of the coma by our own  

souls’ airplanes roaring over the roof they’ve come to drop  

angelic bombs the hospital illuminates itself imaginary  

walls collapse O skinny legions run outside O starryspan- 

gled shock of mercy the eternal war is here O victory forget  

your underwear we’re free 

 

I’m with you in Rockland  

in my dreams you walk dripping from a seajourney on the  

highway across America in tears to the door of muy cottage  

in the Western night  

 

San Francisco, 1955-1956 

 

  



38 

 

Footnote to Howl 

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!  

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!  

The world is holy! The soul is holy! The skin is holy! The nose  

is holy! The tongue and cock and hand and asshole holy!  

 

Everything is holy! everybody’s holy! everywhere is holy! Every- 

day is in eternity! Everyman’s an angel! 

The bum’s as holy as the seraphim! the madman is holy as you  

my soul are holy!  

The typewriter is holy the poem is holy the voice is holy the  

hearers are holy the ecstasy is holy!  

Holy Peter holy Allen holy Solomon holy Lucien holy Kerouac holy  

Huncke holy Burroughs holy Cassady holy the unk- 

nown buggered and suffering beggars holy the hideous hu- 

man angels!  

Holy my mother in the insane asylum! Holy the cocks of the  

grandfathers of Kansas! 

 Holy the groaning saxophone! Holy the bop apocalypse! Holy  

the jazzbands marijuana hipsters peace & junk & drums!  

 

Holy the solitudes of skyscrapers and pavements! Holy the ca- 

feterias filled with the millions! Holy the mysterious rivers  

of tears under the streets!  

Holy the lone juggernaut! Holy the vast lamb of the middle- 
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class! Holy the crazy shepherds of rebellion! Who digs Los  

Angeles IS Los Angeles!  

Holy New York Holy San Francisco Holy Peoria & Seat- 

tle Holy Paris Holy Tangiers Holy Moscow Holy Istam- 

bul! 

Holy time in eternity holy eternity in time holy the clocks in  

space holy the fourth dimension holy the fifth Internatio- 

nal holy the Angel in Moloch!  

Holy the sea holy the desert holy the railroad holy the locomo- 

tive holy the visions holy the hallucionations holy the mira- 

cles holy the eyeball holy the abyss! 

 Holy forgiveness! mercy! charity! faith! Holy! Ours! bodies! suf- 

fering! magnanimity!  

Holy the supernatural extra brilliant intelligent kindness of the  

soul!  

Berkeley, 1955 
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A supermarket in California 

What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I  

walked down the sidestreets under the trees with a headache  

self-conscious looking at the full moon.  

In my hungry fatigue, and shopping for images, I went  

into the neon fruit supermarket, dreaming of your enume- 

rations! 

 What peaches and what penumbras! Whole families shop- 

ping at night! Aisles full of husbands! Wives in the avocados,  

babies in the tomatoes! — and you, Garcia Lorca, what were  

you doing down by the watermelons?  

 

I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber,  

poking among the meats in the refigerator and eyeing the gro- 

cery boys. 

I heard you asking questions of each: Who killed the pork  

chops? What price bananas? Are you my Angel? 

 I wandered in and out of the brilliant stacks of cans follo- 

wing you, and followed in my imagination by the store detecti- 

ve.  

We strode down the open corridors together in our solitary  

fancy tasting artichokes, possessing every frozen delicacy, and  

never passing the cashier. 

 Where are we going, Walt Whitman? The doors close in  

an hour. Which way does your beard point tonight? 
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 (I touch your book and dream of our odyssey in the super- 

market and feel absurd). 

 Will we walk all night through solitary streets? The trees  

add shade to shade, lights out in the houses, we’ll both be lo- 

nely.  

Will we stroll dreaming of the lost America of love past  

blue automobiles in driveways, home to our silent cottage? 

 

 Ah, dear father, graybeard, lonely old courage-teacher,  

what America did you have when Charon quit poling his ferry  

and you got out on a smoking bank and stood watching the  

boat disappear on the black waters of Lethe?  

 

Berkeley, 1955 
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Transcription of organ music 

The flower in the glass peanut bottle formerly in the kitchen  

crooked to take a place in the light,  

the closet door opened, because I used it before, it kindly sta- 

yed open waiting for me, its owner.  

 

I began to feel my misery in pallet on floor, listening to music,  

my misery, that’s why I want to sing.  

The room closed down on me, I expected the presence of the  

Creator, I saw my gray painted walls and ceiling, they con- 

tained my room, they contained me  

as the sky contained my garden,  

I opened my door 

 

The rambler vine climbed up the cottage post, the leaves in  

the night still where the day had placed them, the animal heads  

of the flowers where they had arisen      

to think at the sun  

 

Can I bring back the words? Will thought of transcription  

haze my mental open eye?  

 

The kindly search for growth, the gracious desire to exist  

of the flowers, my near ecstasy at existing among them  

The privilege to witness my existence — you too must seek  



43 

 

the sun…  

 

My books piled up before me for my use  

waiting in space where I placed them, they haven’t disap- 

peared, time’s left its remnants and qualities for me to use —  

my words piled up, my texts, my manuscripts, my loves. 

 I had a moment of clarity, saw the feeling in the heart of  

things, walked out to the garden crying.  

Saw the red blossoms in the night light, sun’s gone, they  

had all grown, in a moment, and were waiting stopped in time  

for the day sun to come and give them…  

Flowers which as in a dream at sunset I watered faithfully  

not knowing how much I loved them.  

I am so lonely in my glory — except they too out there —  

I looked up — those red bush blossoms beckoning and peering in  

the window waiting in blind love, their leaves too have hope  

and are upturned top flat to the sky to receive — all creation  

open to receive — the flat earth itself.  

 

The music descends, as does the tall bending stalk of the  

heavy blossom, because it has to, to stay alive, to continue to  

the last drop of joy.  

The world knows the love that’s in its breast as in the flo- 

wer, the suffering lonely world.  

The Father is merciful.  
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The light socket is crudely attached to the ceiling, after the  

house was built, to receive a plug which sticks in it alright, and  

serves my phonograph now…  

 

The closet door is open for me, where I left it, since I left it  

open, it has graciously stayed open.  

 

The kitchen has no door, the hole there will admit me  

should I wish to enter the kitchen.  

I remember when I first got laid, H.P. graciously took my  

cherry, I sat on the docks of Provicentown, age 23, joyful, ele- 

vated in hope with the Father, the door to the womb was open  

to admit me if I wished to enter.  

 

There are unused electricity plugs all over my house if I  

ever need them.  

The kitchen window is open, to admit air…  

 

The telephone — sad to relate — sits on the floor — I haven’t  

the money to get it connected — 

I want people to bow as they see me and say he is gifted 

with poetry, he has seen the presence of the Creator.  

And the Creator gave me a shot of his presence to gratify  

my wish, so as not to cheat me of my yearning for him.  

 

Berkeley, September 8, 1955  
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Sunflower sutra 

I walked on the banks of the tincan banana dock and sat down  

under the huge shade of a Southern Pacific locomotive to  

look at the sunset over the box house hills and cry.  

Jack Kerouac sat beside me on a busted rusty iron pole, compa- 

nion, we thought the same thoughts of the soul, bleak and  

blue and sad-eyed, surrounded by the gnarled steel roots of  

trees of machinery.  

The oily water on the river mirrored the red sky, sun sank on  

top of final Frisco peaks, no fish in that stream, no hermit  

in those mounts, just ourselves rheumy-eyed and hungover  

like old bums on the riverbank, tired and wily.  

 

Look at the Sunflower, he said, there was a dead gray shadow  

against the sky, big as a man, sitting dry on top of a pile of  

ancient sawdust — 

— I rushed up enchanted — it was my first sunflower, memories  

of Blake — my visions — Harlem 

and Hells of the Eastern rivers, bridges clanking Joes Gresy  

Sandwiches, dead baby carriages, black treadless tires for- 

gotten and unretreaded, the poem of the riverbank, con- 

doms & pots, steel knives, nothing stainless, only the dank  

muck and the razor sharp artifacts passing into the past — 

 

and the gray Sunflower poised against the sunset, crackly bleak  
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and dusty with the smut and smog and smoke of olden lo- 

comotives in its eye — 

corolla of bleary spikes pushed down and broken like a batte- 

red crown, seeds fallen out of its face, soon-to-be-toothless  

mouth of sunny air, sunrays obliterated on its hairy head  

like a dried wire spiderweb,  

leaves stuck out like arms out of the stem, gestures from the  

sawdust root, broke pieces of plaster fallen out of the black  

twigs, a dead fly in its ear, 

 Unholy battered old thing you were, my sunflower O my soul,  

I loved you then!  

The grime was no man’s grime but death and human locomo- 

tives,  

all that dress of dust, that veil of darkened railroad skin, that  

smog of cheek, that eyelid of black mis’ry, that sooty hand  

or phallus or protuberance of artificial worse-than-dirt —  

industrial — modern — all that civilization spotting your  

crazy golden crown — 

and those blear thoughts of death and dusty loveless eyes and  

ends and withered roots below, in the homepile of sand  

and sawdust, rubber dollar bills, skin of machinery, the guts  

and innards of the weeping coughing car, the empty lonely  

tincans with their rusty tongues alack, what more could I  

name, the smoked ashes of some cock cigar, the cunts of  

wheelbarrows and the milky breasts of cars, wornout asses  

out of chairs & sphincters of dynamos — all these  
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entangled in your mummied roots — and you there standing  

before me in the sunset, all your glory in your form!  

A perfect beauty of a sunflower! a perfect excellent lovely sun- 

flower existence! a sweet natural eye to the new hip moon,  

woke up alive and excited grasping in the sunset shadow  

sunrise golden monthly breeze! 

 How many flies buzzed round you innocent of your grime,  

while you cursed the heavens of the railroad and your flo- 

wer soul?  

Poor dead flower? when did you forget you were a flower?  

when did you look at your skin and decide you were an  

impotent dirty old locomotive? the ghost of a locomotive?  

the specter and shade of a once powerful mad American lo- 

comotive?  

You were never no locomotive, Sunflower, you were a sunflower! 

 And you Locomotive, you are a locomotive, forget me not!  

So I grabbed up the skeleton thick sunflower and stuck it at  

my side like a scepter,  

and deliver my sermon to my soul, and Jack’s soul too, and an- 

yone who’ll listen, 

— We’re not our skin of grime, we’re not our dread bleak dusty  

imageless locomotive, we’re all beautiful golden sunflowers  

inside, we’re blessed by our own seed & golden hairy na- 

ked accomplishmentbodies growing into mad black for- 

mal sunflowers in the sunset, spied on by our eyes under  
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the shadow of the mad locomotive riverbank sunset Frisco  

hilly tincan evening sitdown vision.  

Berkeley, 1955 
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America 

America I’ve given you all and now I’m nothing.  

America two dollars and twentyseven cents January 17, 1956.  

I can’t stand my own mind.  

America when will we end the human war?  

Go fuck yourself with your atom bomb.  

I don’t feel good don’t bother me.  

I won’t write my poem till I’m in my right mind. 

 America when will you be angelic?  

When will you take off your clothes?  

When will you look at yourself through the grave? 

 When will you be worthy of your million Trotskytes?  

America why are your libraries full of tears? 

 America when will you send your eggs to India?  

I’m sick of your insane demands. 

 When can I go into the supermarket and buy what I need with  

my good looks?  

America after all it is you and I who are perfect not the next  

world.  

Your machinery is too much for me.  

You made me want to be a saint.  

There must be some other way to settle this argument.  

Burroughs is in Tangiers I don’t think he’ll come back it’s si- 

nister.  

Are you being sinister or is this some form of practical joke?  



50 

 

I’m trying to come to the point.  

I refuse to give up my obsession. 

 America stop pushing I know what I’m doing.  

America the plum blossoms are falling. 

 I haven’t read the newspapers for months, everyday somebody  

goes on trial for murder. 

 America I feel sentimental about the Wobblies. 

 America I used to be a communist when I was a kid I’m not 

sorry.  

I smoke marijuana every chance I get.  

I sit in my house for days on end and stare at the roses in the closet.  

When I go to Chinatown I get drunk and never get laid.  

 

My mind is made up there’s going to be trouble.  

You should have seen me reading Marx.  

My psychoanalyst thinks I’m perfectly right. 

I won’t say the Lord’s Prayer. 

 I have mystical visions and cosmic vibrations. 

America I still haven’t told you what you did to Uncle Max af- 

ter he came over from Russia.  

 

I’m addressing you.  

Are you going to let your emotional life be run by Time Maga- 

zine?  

I’m obsessed by Time Magazine. 

 I read it every week.  
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Its cover stares at me every time I slink past the corner candys- 

tore. 

I read in the basement of the Berkeley Public Library. 

It’s always telling me about responsibility. Businessmen are se- 

rious. Movie producers are serious.Everybody’s serious  

but me.  

It occurs to me that I am America. 

 I am talking to myself again. 

 

Asia is rising against me. 

 I haven’t got a chinaman’s chance. 

 I’d better consider my national resources. 

 My national resources consist of two joints of marijuana mi- 

llions of genitals an unpublishable private literature that  

goes 1400 miles an hour and twentyfive-thousand mental  

institutions.   

I say nothing about my prisons nor the millions of underprivi- 

leged who live in my flowerpots under the light of five  

hundred suns.  

I have abolished the whorehouses of France, Tangiers is the  

next to go.  

My ambition is to be President despite the fact that I’m a Ca- 

tholic.  

America how can I write a holy litany in your silly mood?  

 

I will continue like Henry Ford my strophes are as individual  
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as his automobiles more so they’re all different sexes.  

America I will sell you strophes 2500 apiece 500 down on  

your old strophe  

America free Tom Mooney  

America save the Spanish Loyalists  

America Sacco & Vanzetti must not die 

America I am the Scottsboro boys.  

America when I was seven momma took me to Communist  

Cell meetings they sold us garbanzos a handful per ticket a  

ticket costs a nickel and the speeches were free everybody  

was angelic and sentimental about the workers it was all so  

sincere you have no idea what a good thing the party was  

in 1835 Scott Nearing was a grand old man a real mensch  

Mother Bloor made me cry I once saw Israel Amter plain.  

Everybody must have been a spy.  

 

America you don’t really want to go to war. 

America it’s them bad Russians. 

Them Russians them Russians and them Chinamen. And them  

Russians.  

The Russia wants to eat us alive. The Russia’s power mad. She  

wants to take our cars from out our garages.  

Her wants to grab Chicago. Her needs a Red Readers’ Digest.  

Her wants our auto plants in Siberia. Him big bureaucracy  

running our fillingstations.  

That no good. Ugh. Him make Indians learn read. Him need  
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big black niggers. Hah. Her make us all work sixteen hours  

a day. Help.  

America this is quite serious. 

America this is the impression I get from looking in the televi- 

sion set. 

America is this correct? 

I’d better get right down to the job. 

It’s true I don’t want to join the Army or turn lathes in preci- 

sion parts factories, I’m nearsighted and psychopathic any- 

way.     

America I’m putting my queer shoulder to the wheel.  

 

Berkeley, January 17, 1956 
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In the baggage room at Greyhound 

I 

In the depths of the Greyhound Terminal     

sitting dumbly on a baggage truck looking at the sky waiting  

for the Los Angeles Express to depart  

worrying about eternity over the Post Office roof in the night- 

time red downtown heaven,  

staring through my eyeglasses I realized shuddering these  

thoughts were not eternity, nor the poverty of our lives,  

irritable baggage clerks, 

 nor the millions of weeping relatives surrounding the buses wa- 

ving goodbye,  

nor other millions of the poor rushing around from city to city  

to see their loved ones,  

nor an indian dead with fright talking to a huge cop by the  

Coke machine,  

nor this trembling old lady with a cane taking the last trip of  

her life, 

nor the red capped cynical porter collecting his quarters and  

smiling over the smashed baggage,  

nor me looking around at the horrible dream,  

nor mustached negro Operating Clerk named Spade, dealing  

out with his marvelous long hand the fate of thousands of  

express packages, 

 nor fairy Sam in the basement limping from leaden trunk to  
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trunk,  

nor Joe at the counter with his nervous breakdown smiling co- 

wardly at the customers,  

nor the grayish-green whale’s stomach interior loft where we  

keep the baggage in hideous racks, 

hundreds of suitcases full of tragedy rocking back and forth  

waiting to be opened, 

nor the baggage that’s lost, nor damaged handles, nameplates 

vanished, busted wires & broken ropes, whole trunks ex- 

ploding on the concrete floor,  

 

nor seabags emptied into the night in the final warehouse.  

 

II 

Yet Spade reminded me of Angel, unloading a bus,  

dressed in blue overalls black face official Angel’s workman 

cap,  

pushing with his belly a huge tin horse piled high with black baggage,  

looking up as he passed the yellow light bulb of the loft 

 

 and holding high on his arm an iron shepherd’s crook.  

 

III 

It was the racks, I realized, sitting myself on top of them now  

as is my wont at lunchtime to rest my tired foot,  

it was the racks, great wooden shelves and stanchions posts and  
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beams assembled floor to roof jumbled with baggage, 

— the Japanese white metal postwar trunk gaudily flowered &  

headed for Fort Bragg, 

one Mexican green paper package in purple rope adorned with  

names for Nogales,  

hundreds of radiators all at once for Eureka, 

crates of Hawaiian underwear,  

rolls of posters scattered over the Peninsula, nuts to Sacra- 

mento,  

one human eye for Napa,  

an aluminum box of human blood for Stockton 

and a little red package of teeth for Calistoga — 

it was the racks and these on the racks I saw naked in electric  

light the night before I quit,  

the racks were created to hang our possessions, to keep us toge- 

ther, a temporary shift in space,  

 

God’s only way of building the rickety structure of Time,  

 

to hold the bags to send on the roads, to carry our luggage  

from place to place  

looking for a bus to ride us back home to Eternity where the  

heart was left and farewell tears began. 
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IV 

A swarm of baggage sitting by the counter as the trasconti- 

nental bus pulls in.  

The clock registering 12.15 A.M., May 9, 1956, the second  

hand moving forward, red.  

Getting ready to load my last bus. — Farewell, Walnut Greek  

Richmond Vallejo Portland Pacific Highway  

Fleet-footed Quicksilver, God of transience. 

 One last package sits lone at midnight sticking up out of the  

Coast rack high as the dusty fluorescent light. 

 

 The wage they pay us is too low to live on. Tragedy reduced to  

numbers.  

This for the poor shepherds. I am a communist. 

Farewell ye Greyhound where I suffered so much,  

hurt my knee and scraped my hand and built  

my pectoral muscles big as vagina.  

 

May 9, 1956 
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Psalm III 

To God: to illuminate all men. Beginning with Skid Road. 

 

Let Occidental and Washington be transformed into a hig- 

her place, the plaza of eternity. 

Illuminate the welders in shipyards with the brilliance of  

their torches. 

Let the crane operator lift up his arm for joy. 

Let elevators creak and speak, ascending and descending in  

awe. 

Let the mercy of the flower’s direction beckon in the eye. 

 

Let the straight flower bespeak its purpose in straightness —  

to seek the light. 

Let the crooked flower bespeak its purpose in crookedness  

— to seek the light. 

Let the crookedness and straightness bespeak the light. 

Let Puget Sound be a blast of light. 

I feed on your Name like a cockroach on a crumb — this  

cockroach is holy. 

Seattle, 1956  
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An asphodel 

O dear sweet rosy 

unattainable desire  

...how sad, no way  

to change the mad  

cultivated asphodel, the  

visible reality...  

 

and skin's appalling 

petals--how inspired 

to be so Iying in the living  

room drunk naked 

and dreaming, in the absence  

of electricity... 

over and over eating the low root  

of the asphodel,  

gray fate...  

 

rolling in generation  

on the flowery couch  

as on a bank in Arden— 

my only rose tonite's the treat  

of my own nudity. 

 

Fall, 1953 

(Earlier Poems)  
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The green automobile 

If I had a Green Automobile  

I'd go find my old companion  

in his house on the Western ocean. 

Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!  

 

I'd honk my horn at his manly gate,  

inside his wife and three  

children sprawl naked  

on the living room floor.  

 

He'd come running out  

to my car full of heroic beer  

and jump screaming at the wheel  

for he is the greater driver.  

 

We'd pilgrimage to the highest mount  

of our earlier Rocky Mountain visions  

laughing in each others arms,  

delight surpassing the highest Rockies,  

 

 

and after old agony, drunk with new years,  

bounding toward the snowy horizon  

blasting the dashboard with original bop  

hot rod on the mountain  
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we'd batter up the cloudy highway  

where angels of anxiety  

careen through the trees  

and scream out of the engine.  

 

We'd burn all night on the jackpine peak  

seen from Denver in the summer dark,  

forestlike unnatural radiance  

illuminating the mountaintop:  

 

childhood youthtime age & eternity  

would open like sweet trees  

in the nights of another spring  

and dumbfound us with love,  

 

for we can see together  

the beauty of souls  

hidden like diamonds  

in the clock of the world,  

 

like Chinese magicians can  

confound the immortals  

with our intellectuality  

hidden in the mist,  

 

in the Green Automobile  

which I have invented  

imagined and visioned  
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on the roads of the world  

 

more real than the engine  

on a track in the desert  

purer than Greyhound and  

swifter than physical jetplane.  

 

Denver! Denver! we'll return  

roaring across the City & County Building lawn  

which catches the pure emerald flame  

streaming in the wake of our auto.  

 

This time we'll buy up the city!  

I cashed a great check in my skull bank  

to found a miraculous college of the body  

up on the bus terminal roof.  

 

But first we'll drive the stations of downtown,  

poolhall flophouse jazzjoint jail  

whorehouse down Folsom  

to the darkest alleys of Larimer  

 

paying respects to Denver's father  

lost on the railroad tracks,  

stupor of wine and silence  

hallowing the slum of his decades,  

 

salute him and his saintly suitcase  
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of dark muscatel, drink  

and smash the sweet bottles  

on Diesels in allegiance.  

 

Then we go driving drunk on boulevards  

where armies march and still parade  

staggering under the invisible  

banner of Reality —  

 

hurtling through the street  

in the auto of our fate  

we share an archangelic cigarette  

and tell each others' fortunes:  

 

fames of supernatural illumination,  

bleak rainy gaps of time,  

great art learned in desolation  

and we beat apart after six decades…  

 

and on an asphalt crossroad,  

deal with each other in princely  

gentleness once more, recalling  

famous dead talks of other cities.  

 

The windshield's full of tears,  

rain wets our naked breasts,  

we kneel together in the shade  

amid the traffic of night in paradise  
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and now renew the solitary vow  

we made each other take  

in Texas, once:  

I can't inscribe here…  

...... 

…. 

 

How many Saturday nights will be  

made drunken by this legend?  

How will young Denver come to mourn  

her forgotten sexual angel?  

 

How many boys will strike the black piano  

in imitation of the excess of a native saint?  

Or girls fall wanton under his spectre in the high  

schools of melancholy night?  

 

While all the time in Eternity  

in the wan light of this poem's radio  

we'll sit behind forgotten shades  

hearkening the lost jazz of all Saturdays.  

 

Neal, we'll be real heroes now  

in a war between our cocks and time:  

let's be the angels of the world's desire  

and take the world to bed with us before we die.  
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Sleeping alone, or with companion,  

girl or fairy sheep or dream,  

I'll fail of lacklove, you, satiety:  

all men fall, our fathers fell before,  

 

but resurrecting that lost flesh  

is but a moment's work of mind:  

an ageless monument to love  

in the imagination:  

 

memorial built out of our own bodies  

consumed by the invisible poem —  

We'll shudder in Denver and endure  

though blood and wrinkles blind our eyes.  

 

So this Green Automobile:  

I give you in flight  

a present, a present  

from my imagination.  

 

We will go riding  

over the Rockies,  

we'll go on riding  

all night long until dawn,  

 

then back to your railroad, the SP  

your house and your children  

and broken leg destiny  
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you'll ride down the plains  

 

in the morning: and back  

to my visions, my office  

and eastern apartment  

I'll return to New York. 

 

NY, 1953 

(Earlier poems) 
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Song 

The weight of the world 

is love. 

Under the burden 

of solitude, 

under the burden 

of dissatisfaction 

 

the weight, 

the weight we carry 

is love. 

 

Who can deny? 

In dreams 

it touches 

the body, 

in thought 

constructs 

a miracle, 

in imagination 

anguishes 

till born 

in human— 

looks out of the heart 

burning with purity— 

for the burden of life 
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is love, 

 

but we carry the weight 

wearily, 

and so must rest 

in the arms of love 

at last, 

must rest in the arms 

of love. 

 

No rest 

without love, 

no sleep 

without dreams 

of love— 

be mad or chill 

obsessed with angels 

or machines, 

the final wish 

is love 

— cannot be bitter, 

cannot deny, 

cannot withhold 

if denied: 

 

the weight is too heavy 

 

— must give 
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for no return 

as thought 

is given 

in solitude 

in all the excellence 

of its excess. 

 

The warm bodies 

shine together 

in the darkness, 

the hand moves 

to the center 

of the flesh, 

the skin trembles 

in happiness 

and the soul comes 

joyful to the eye-- 

 

yes, yes, 

that's what 

I wanted, 

I always wanted, 

I always wanted, 

to return 

to the body 

where I was born. 

San José, 1954 (Earlier Poems)  
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Wild orphan 

Blandly mother  

takes him strolling  

by railroad and by river  

—he's the son of the absconded  

hot rod angel— 

and he imagines cars  

and rides them in his dreams,  

 

so lonely growing up among  

the imaginary automobiles  

and dead souls of Tarrytown  

 

to create  

out of his own imagination  

the beauty of his wild  

forebears — a mythology  

he cannot inherit.  

 

Will he later hallucinate  

his gods? Waking  

among mysteries with  

an insane gleam  

of recollection?  

 

The recognition— 

something so rare  

in his soul,  

met only in dreams  
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—nostalgias  

of another life.  

 

A question of the soul.  

And the injured  

losing their injury  

in their innocence  

—a cock, a cross,  

an excellence of love.  

 

And the father grieves  

in flophouse  

complexities of memory  

a thousand miles  

away, unknowing  

of the unexpected  

youthful stranger  

bumming toward his door.  

 

New York, April 13, 1952 

(Earlier Poems) 
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In the back of the real 

railroad yard in San Jose  

I wandered desolate  

in front of a tank factory 

and sat on a bench  

near the switchman's shack.  

 

A flower lay on the hay on  

the asphalt highway  

—the dread hay flower  

I thought--It had a  

brittle black stem and  

corolla of yellowish dirty  

spikes like Jesus' inchlong  

crown, and a soiled  

dry center cotton tuft  

like a used shaving brush  

that's been lying under  

the garage for a year.  

 

Yellow, yellow flower, and  

flower of industry,  

tough spiky ugly flower,  

flower nonetheless,  

with the form of the great yellow  

Rose in your brain!  
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This is the flower of the World. 

 

San José, 1954 

(Earlier Poems) 
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5.2. Traducció 

Udol i altres poemes 

Pròleg de William Carlos Williams 

Quan ell era més jove i jo era més jove, coneixia l’Allen Ginsberg, un jove poeta que 

vivia a Paterson, Nova Jersey, on, fill d’un poeta de renom, havia nascut i crescut. De 

constitució fràgil pel que fa al físic, i molt trastornat pel que fa a la ment degut a la vida 

amb la que es va trobar a Nova York durant els anys que van venir després de la 

Primera Guerra Mundial. Sempre estava a punt de marxar, tot i que no semblava que 

es preocupés de la direcció, i em torbava fortament, ja que sempre em vaig témer que 

no visqués prou com per escriure un llibre de poemes. La seva capacitat de 

sobreviure, viatjar i escriure em fascina. I no em fascina menys que hagi estat capaç 

de crear i perfeccionar el seu art. 

I ara, després de quinze o vint anys, ens ofereix un poema extraordinari. Tot demostra 

que, literalment, ha viatjat a l’Infern. I durant el trajecte va conèixer un home anomenat 

Carl Solomon, amb qui va compartir en mig de les trapelleries i putades de la vida, 

cosa que només es pot descriure amb les paraules que ell ha utilitzat per fer-ho. Es un 

udol de derrota. Tot i que, en realitat, no es tracta d’una derrota, ja que ha passat per 

aquesta experiència com si fos una cosa normal i corrent, trivial. En aquesta vida tots 

patim derrotes, però un home, si ho és de veritat, mai se sent derrotat. 

És Allen Ginsberg, el poeta, qui ha patit en les seves pròpies carns les terribles 

experiències de la vida que descriu en aquestes pàgines. El més meravellós de tot 

això no és que hagi sobreviscut, sinó que en les profunditats de l’abisme hagi trobat un 

company a qui estimar, un amor que celebra en aquests poemes de manera clara i 

directa. Digueu el què vulgueu, ens demostra que, encara que passem per les 

experiències més degradants que la vida pot tenir preparades per a un home, l’esperit 

de l’amor sobreviu per ennoblir les nostres vida si ens tenim humor, valor i fe —i art!— 

per persistir. 

És la fe en l’art de la poesia el que ha acompanyat aquest home en la seva Gòlgota, 

mentre experimentava escarnis similars en tots els aspectes en què van patir els jueus 

durant la Segona Guerra Mundial. Però ell els va experimentar al mateix país, sense 

sortir d’aquella terra en la que ens sentim tan a gust. Som cecs, i les nostres vides 

cegues transcorren  en la ceguera. Els poetes estan maleïts, però no estan cecs: 
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veuen amb els ulls dels àngels. Aquest poeta veu per tot arreu, al seu voltant, els 

horrors dels que ens fa partícips fins els detalls més íntims amb el seu poema. No 

tracta d’evitar res, sinó que ho experimenta tot fins al límit. La fa seva. La reclama com 

a pròpia i, segons podem comprovar, se’n riu i fins i tot té temps i cara suficients com 

per estimar un company escollit i deixar constància d’aquest amor en el seu magnífic 

poema. 

Aixequin les vores dels seus vestits, senyores, perquè estem a punt de creuar l’Infern. 

WILLIAM CARLOS WILLIAMS 
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Udol 

Vaig veure les millors ments de la meva generació destrossades per la bogeria, 

nues histèriques passant gana, 

arrossegant-se pels carrers dels negres a la matinada en busca 

d’una punxada rabiosa, 

àngels hipsters fervents per l’antiga connexió celestial 

amb l’estrellada dinamo de la maquinària de la nit, 

que pobres i esparracades i ulleroses i drogades es passaven 

fumant en la foscor sobrenatural de pisos d’aigua freda mentre flotaven  

a través dels cims de les ciutats contemplant jazz, 

que despullaven els seus cervells davant del Cel sota l’El i veien àngels mahometans  

trontollant sobre teulades de blocs de pisos il·luminats, 

que passaven per les universitats amb impertorbables ulls radiants al·lucinant 

Arkansas i tragèdia de llum de Blake entre els acadèmics de la guerra, 

que van ser expulsades de les acadèmies per bogeria i publicacions d’odes  

obscenes sobre les finestres de la calavera 

que s’acollonien en roba interior en habitacions sense afaitar, cremant els seus diners 

en papereres i escoltant al Terror a través del mur, 

que van ser arrestades en les seves barbes púbiques que tornaven per Laredo  

amb un cinturó de marihuana fins a Nova York, 

que menjaven foc en hotels de pintura o bevien trementina a Paradise  

Alley, mort, o purgaven els seus torsos nit rere nit 

amb somnis, amb drogues, amb malsons que desvetllen, alcohol i 

polles i ous sense fi, 

incomparables culs de sac de núvols tremolosos i llampecs  
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en la ment que saltaven cap als pols de Canadà i Paterson,  

il·luminant tot el món immòbil del Temps d’entremig 

solideses de peiot dels salons, albes de cementiri d’arbres verds al jardí de darrere, 

embriaguesa de vi a les teulades, barris d’aparadors de passejo s  

fumats en cotxes robats semàfors de neó pampalluguejant, vibracions del sol i  

la lluna i d’arbres enmig de tardes hivernals rugents de  

Brooklyn, injúries de cendrer i amable llum reina de la ment, 

 

que s’encadenaven als metros pel viatge infinit des de  

 Battery al sant Bronx fins el cul de benzedrina fins que el xiscle de les 

rodes i els nens les feien caure tremolant amb la boca  

desencaixada i maltractats cervells desolats tots drenats  

de genialitat en la llum llòbrega del Zoo, 

que s’enfonsaven tota la nit en la llum submarina del Bickford i flotaven  

 i aguantaven la tarda de cervesa rància en el desolat Fugazzi,  

escoltant l’esclat de l’apocalipsi a la gramola 

d’hidrogen, 

quei parlaven ininterrompudament setanta hores des del parc al pis al bar 

 a Bellevue al museu al Pont de Brooklyn, 

un esquadró perdut de conversadors platònics saltant des de 

 les baranes des de les escales d’incendis des dels ampits de l’Empire State 

 des de la lluna, 

parlotejant cridant vomitant xiuxiuejant fets i records  

i anècdotes i coces al globus ocular i xocs d’hospitals 

i presons i guerres, 

intel·lectes sencers regurgitats en un record total durant set dies i 
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 set nits amb ulls brillants, carn per a la Sinagoga llençada sobre 

 el paviment, 

que es van esfumar en el no res Zen de Nova Jersey deixant un rastre de 

 postals ambigües d’Atlantic City Hall, 

patint suors de l’Est i espetecs d’os tangerins  i 

 migranyes  de la Xina sota una síndrome d’abstinència en una habitació 

 moblada desoladora de Newark, 

que deambulaven solitaris sense rumb a mitjanit pel pati  

ferroviari pensant cap on anar, i anaven, sense deixar cap cor 

trencat, 

que encenien cigarretes als vagons vagons vagons fent soroll per la 

neu camí de granges solitàries en la nit de l’avi,  

que van estudiar Plotí Poe sant Joan de la Creu telepatia i  

 càbala bop perquè el cosmos instintivament vibrava als 

 seus peus a Kansas, 

que vagaven en solitari pels carrers d’Idaho en busca d’àngels 

indis visionaris que fossin àngels indis visionaris, 

que van creure que només estaven bojos quan Baltimore va brillar 

 ple d’èxtasi sobrenatural 

que entraven a les limusines d’un bot amb el xinès d’Oklahoma 

 per l’impuls de la pluja hivernal taujana de mitjanit sota la llum 

del carrer, 

que feien el gandul famèlics i solitaris per Houston en busca 

 de jazz o sexe o sopa, i seguien el brillant espanyol per 

 parlar sobre Amèrica i l’Eternitat, una tasca impossible, i  

 així es van embarcar cap a Àfrica, 
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que van desaparèixer dins els volcans de Mèxic i no van deixar 

 res excepte l’ombra d’uns texans i la lava i cendra 

 de poesia escampada per la xemeneia de Chicago, 

que van reaparèixer a la Costa Oest investigant l’FBI 

 barbuts i amb pantalons curts amb grans ulls pacifistes sexys    

 de pell morena repartint fulletons incomprensibles, 

que feien forats als seus braços amb cigarretes per protestar contra 

 la boira narcòtica tabaquera del Capitalisme, 

que distribuïen pamflets Supercomunistes a Union Square 

 plorant i desvestint-se mentre les sirenes de Los Alamos 

 els van abatre entre gemecs, i van abatre Wall entre gemecs, i el ferri 

d’Staten Island també gemegava, 

que van arrancar a plorar en gimnasos de blancs despullats i tre- 

 molant davant la maquinària d’altres esquelets, 

que van mossegar el coll de detectius i van cridar amb plaer dins 

 de cotxes policials sense haver comès cap crim que no fos 

 la seva pròpia pederàstia ardent i salvatge i intoxicació, 

que van udolar de genolls al metro i els van arrossegar des  

 del sostre sacsejant genitals i manuscrits, 

que es deixaven follar pel cul per motociclistes sagrats, 

 i cridaven de plaer, 

que la mamaven i se la deixaven mamar per aquells serafins humans, els 

 mariners, carícies d’amor atlàntic i caribeny, 

que follaven de matins de tardes enmig de jardins de roses i 

 la gespa dels parcs públics i cementiris escampant el seu 

 semen lliurement sobre qualsevol que passés per allà o hi pogués passar, 
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que singlotaven sense parar intentant riure tontament però van acabar 

 sanglotant rere un mur en un bany turc quan l’àngel 

 ros i nu va venir per travessar-los amb una espasa, 

 

que van perdre els seus amants per culpa de les tres velles harpies del destí 

 l’harpia bòrnia del dòlar heterosexual l’harpia bòrnia 

 que pica l’ullet des de l’úter i l’harpia bòrnia que no fa altra cosa 

 que rascar-se la figa i tallar els intel·lectuals 

 fils daurats del teler de l’artesà, 

que copulaven extasiats i insaciables amb una ampolla de cervesa un 

 estimat un paquet de cigarretes una espelma i queien del 

 llit, i continuaven pel terra i seguien pel saló i  

acabaven desmaiant-se contra la paret amb una visió de conys 

i corregudes eludint l’últim orgasme de la consciència, 

 

que endolcien les figues d’un milió de noies tremoloses a 

 la posta de sol, i tenien els ulls vermells al matí però estaven preparats 

 per endolcir la figa de l’alba, exhibint les natges sota 

 graners i despullats al llac, 

 

que anaven de putes per Colorado en una miríade de cotxes 

 nocturns robats, N.C. , heroi secret d’aquests poemes, follador 

 i Adonis de Denver— alegria pels records dels seus innombrables 

claus amb noies en aparcaments buits i patis de menjadors, en butaques 

de cinemes trontolloses, en cims de muntanyes en coves o amb 

cambreres cadavèriques en cunetes conegudes solitaris enagos  
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i solipsismes de johns especialment secrets de les gasolineres, i  

també carrerons de la seva ciutat, 

que es van dissipar en pel·lícules vastes i sòrdides, els canviaven en somnis, 

 es van despertar de sobte a Manhattan, i es van alçar dels soterranis 

 ells mateixos amb ressaca del cruel Tokay i els horrors 

 dels somnis ferris de la Tercera Avinguda  i van topar amb les 

 oficines d’atur, 

que caminaven tota la nit amb les sabates ensagnades pels 

 bancs de neu dels molls a l’espera que una porta de l’East River 

 s’obrís a una habitació plena de vapor calent i opi, 

 

que van crear grans drames suïcides als apartaments  de la vorera 

del Hudson sota el focus trist de la lluna en temps de  

guerra i coronaran els seus caps amb llorer a 

l’oblit, 

que van menjar l’estofat d’anyell de la imaginació o van digerir el cranc 

 del fons enfangat dels rius de Bowery, 

que ploraven davant el romanç dels carrers amb els seus carretons plens 

 de cebes i mala música, 

que seien sobre caixes respirant en la foscor sota el pont, 

 i s’alçaven per construir clavicèmbals als seus pisos, 

 

que tossien a la sisena planta de Harlem coronats amb flames 

 sota el cel tubercular envoltats per caixes de teologia  

taronges,  

que gargotejaven tota la nit rockandrollejant per sobre d’encantaments 
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 sublims que en el matí groc esdevenien estrofes de  

galimaties, 

que cuinaven borsx dels pulmons cor peus cua d’animals podrits i tortillas 

 mentre somniaven en el pur regne de les verdures 

que es van submergir sota camions de les càrnies en busca d’un ou, 

que van llençar els seus rellotges des de la teulada per tal de votar a favor 

 d’una Eternitat fora del Temps, i els despertadors van caure sobre els seus 

 caps cada dia durant la dècada següent, 

que es van tallar els canells tres cops seguits sense èxit, 

 van desistir i es van veure forçats a obrir antiquaris on 

 creien que envellien i van plorar, 

que els van cremar vius en els seus innocents vestits de franel·la a  

Madison Avenue entre esclats de versos de plom i l’espetec del tanc  

dels regiments de ferro de la moda i els crits de nitroglicerina 

dels marietes de la publicitat i el gas mostassa dels sinistres  

editors intel·ligents, o els van atropellar els taxis beguts 

de Realitat Absoluta, 

que van saltar des del pont de Brooklyn això va passar realment 

 i van marxar desconeguts i oblidats en l’atordiment  

fantasmagòric dels carrerons de sopa de Chinatown i camions de bombers, 

ni tan sols una cervesa gratis, 

que cantaven des de les seves finestres amb desesperació, van caure per la  

finestra del metro, van saltar al brut Passaic, es van abalançar sobre els 

negres, ploraven per tot el carrer, ballaven descalços sobre copes de 

vi trencades van rebentar les gravacions del fonògraf del nostàlgic 

jazz alemany dels europeus anys trenta s’acabaven el whisky i 
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vomitaven queixant-se del lavabo ensangonat, lamentacions a les 

seves orelles i els espetecs de xiulets de vapor colossals, 

 

que sortien disparats cap a les autopistes del passat viatjant cap al  

bòlid-Gòlgota d’un i altre vigilància de solitud carcerària o encarnació del jazz  

de Birmingham, 

que van conduir camp a través setantadues hores per descobrir si jo vaig 

 tenir una visió o tu vas tenir una visió o ell va tenir una visió per tal 

 de descobrir l’Eternitat, 

que van viatjar a Denver, que van morir a Denver, que van tornar 

a Denver i van esperar en va, que vigilaven Denver i es menjaven  

el cap i es van quedar sols a Denver i finalment van marxar per descobrir 

el Temps, i ara Denver està sola sense els seus herois, 

que van caure de genolls a catedrals sense esperança resant per 

 la salvació de l’un i l’altre i la llum i els pits, fins que l’ànima li va il·luminar els 

 cabells durant un segon, 

que van irrompre a la presó a través de la ment esperant criminals 

 impossibles amb caps daurats i l’atractiu de la realitat dins els 

cors que cantaven dolços blues a Alcatraz, 

que es van retirar a Mèxic per cultivar un hàbit, o a les Muntanyes Rocalloses 

 per atendre a Buda o a nois a Tànger o a la locomotora negra de 

 Southern Pacific o a Narcís a Woodlawn a l’orgia 

a Harvard o a la tomba, 

 

que demanaven judicis de seny i van acusar la ràdio d’hipnotisme i 
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 els van abandonar amb la seva demència i les seves mans i un jurat en 

desacord, 

 

que llençaven amanida de patates als oradors del dadaisme al CCNY i 

 subsegüentment es van presentar als graons de granit  

del manicomi amb cap afaitat i un discurs arlequí del suïcidi, 

exigint lobotomia instantània, 

 

i als que en canvi van rebre el buit concret d’insulina Metrazol  

electricitat  hidroteràpia psicoteràpia teràpia ocupacional  

ping-pong i amnèsia, 

que en una protesta sense gràcia només van tombar una taula simbòlica 

 de ping-pong, descansant breument en estat catatònic, 

retornant anys després calbs de veritat exceptuant una perruca de sang, i 

 llàgrimes i dits, al visible apocalipsi dels bojos dels pavellons  

 de les ciutats boges de l’Est, 

vestíbuls fètids de Pilgrim State Rockland i Greystone, barallant-se  

 amb els ecos de l’ànima, rockandrollejant en el banc de la 

 soledat a mitjanit dòlmens regnes de l’amor, somni de vida 

 un malson, cossos transformats en pedra tan pesats com 

 la lluna, 

amb la mare finalment ******, i l’últim llibre fantàstic llençat per la  

finestra del bloc d’apartaments i la última porta tancada a 

 les 4 A.M. i l’últim telèfon enclastat contra la paret com a resposta 

 i la última habitació moblada buidada fins l’última peça del 

 mobiliari mental, una rosa de paper groga recargolada a l’armari  
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en un penjador de filferro, i fins i tot allò imaginari, res més excepte 

una esperançada miqueta d’al·lucinació— 

ah, Carl, mentre no estiguis fora de perill jo no estaré fora de perill, i ara 

 realment estàs dins la total sopa animal del temps— 

i als que per tant van córrer pels carrers glaçats obsessionats amb un 

 flaix sobtat de l’alquímia de l’ús de l’el·lipsi el catàleg  

 el metre i el pla vibrant, 

que somniaven i creaven buits encarnats en el Temps i l’Espai 

 a través d’imatges juxtaposades, i van atrapar l’arcàngel 

de l’ànima entre 2 imatges visuals i van unir els verbs 

elementals i van ajuntar el nom i el guió de la consciència 

saltant amb la sensació del Pater Omnipotens Aeterna 

Deus 

per recrear la sintaxi i la mesura de la pobra prosa humana i plantar-se  

davant vostre en silenci i intel·ligents i tremolant  

de vergonya, però rebutjats confessant-se amb l’ànima  

per adaptar-se al ritme de pensament del seu cap infinit 

i despullat, 

el vagabund boig i el batec de l’àngel en el Temps, desconeguts, però 

 escrivint aquí el que podria quedar per dir en el temps després 

 de la mort,  

i es van alçar reencarnats en la roba fantasmal del jazz a l’ombra 

 de la banya daurada de la banda i van xuclar el patiment  

de la ment nua d’Amèrica  per l’amor en un plor eli eli lamma lamma  

sabachtani de saxofon que va sotragar les ciutats fins  

la última ràdio 
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amb el cor absolut del poema de la vida arrancat sanguinàriament dels 

 seus cossos bo per alimentar-se mil anys. 

 

II 

Quina esfinx de ciment i alumini va obrir d’una pallissa els seus 

 cranis i va devora els seus cervells i imaginació? 

Moloc! Soledat! Brutícia! Lletjor! Cendrers i dòlars  

inassequibles! Nens cridant sota les escales! Nois sanglotant 

als exèrcits! Vells plorant als parcs! 

Moloc! Moloc! Malson de Moloc! Moloc el sense amor! 

 Moloc el grillat! Moloc el jutge pesat dels homes! 

Moloc la presó incomprensible! Moloc la presó sense ànima 

 de tíbies creuades i congrés de penes! Moloc els quals 

edificis són judici! Moloc la pedra vasta de la guerra! 

Moloc els governs estupefactes! 

Moloc la ment del qual és maquinaria pura! Moloc la sang del qual 

 fa funcionar els diners! Moloc els dits del qual són deu exèrcits! 

 Moloc el pit del qual és una dinamo caníbal! Moloc la orella del qual 

 és una tomba fumejant! 

Moloc els ulls del qual són mil finestres cegues! Moloc 

 els gratacels del qual s’alcen en els llargs carrers com Jeohvàs inaca- 

 bables! Moloc les fàbriques del qual somnien i rauquen entre la  

boira! Moloc les xemeneies i antenes del qual coronen les 

ciutats! 

Moloc l’amor del qual és petroli i pedra sense fi! Moloc l’ànima del qual 

 és electricitat i bancs! Moloc la pobresa del qual és l’espectre 
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 del geni! Moloc el destí del qual és un núvol d’hidrogen  

asexual! Moloc el nom del qual és la Ment! 

Moloc en qui m’assec solitari! Moloc en qui somnio  

Àngels! Bogeria en Moloc! Xucla-polles a Moloc! Sense amor  

ni home en Moloc! 

Moloc qui va entrar d’hora a la meva ànima! Moloc en qui soc  

 una consciència sense un cos! Moloc qui em va espantar 

 del meu èxtasi natural! Moloc a qui abandono! Desperteu 

 a Moloc! Llum que cau del cel! 

Moloc! Moloc! Apartaments robot! suburbis invisibles! tresoreries 

esquelètiques! capitals cegues! indústries demoníaques! nacions 

espectrals! manicomis invencibles! polles de granit! bombes 

monstruoses! 

Es van trencar les esquenes enlairant a Moloc cap al Cel! Paviments, 

 arbres, ràdios, tones! enlairant la ciutat cap al Cel que existeix 

 i ens envolta per tot arreu! 

Visions! presagis! al·lucinacions! miracles! èxtasis! perduts al 

Riu Americà! 

Somnis! adoracions! il·luminacions! religions! tot el carregament  

 de merda sensible! 

Progressos! per sobre el riu! girs i crucifixions! perduts  

en el corrent! Borratxeres! Epifanies! Desesperacions! Deu anys 

de crits animals i suïcidis! Ments! Nous amors! Generació 

dement! a baix sobre les roques del Temps! 

Autèntics riures sants al riu! Ho van veure tot! els ulls desbocats! 

 els crits sagrats! Van dir adéu! Van saltar de la teulada! 
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 cap a la soledat! fent adéu amb la mà! portant flors! 

 Cap al riu! pel carrer!      

 

III 

Carl Solomon! Estic amb tu a Rockland 

 on estàs més boig del que estic jo 

Sóc amb tu a Rockland 

 on et deus sentir molt estrany 

Sóc amb tu a Rockland 

 on imites l’ombra de la meva mare 

Sóc amb tu a Rockland 

 on has assassinat les teves dotze secretàries 

Sóc amb tu a Rockland 

 on te’n rius d’aquest humor invisible 

Sóc amb tu a Rockland 

 on som grans escriptors amb la mateixa horrible màquina d’escriure 

 

Sóc amb tu a Rockland 

 on la teva condició s’ha agreujat i s’anuncia 

 a la ràdio 

Sóc amb tu a Rockland 

 On les facultats de la calavera ja no admeten els cucs 

 dels sentits 

Sóc amb tu a Rockland 

 on beus te dels pits de les solteres de 

 Utica 



89 

 

Sóc amb tu a Rockland 

 on fas burla dels cossos de les teves infermeres les harpies del 

 Bronx 

Sóc amb tu a Rockland 

 on crides en una camisa de força que estàs perdent el 

 joc del vertader ping pong de l’abisme 

Sóc amb tu a Rockland 

 on colpeges el piano catatònic l’ànima és innocent 

 i immortal no hauria de morir mai sense Déu en una casa 

 de bojos armada 

Sóc amb tu a Rockland 

 on cinquanta xocs més no retornaran l’ànima al 

cos del seu peregrinatge a una creu en el buit 

Sóc amb tu a Rockland 

 on acuses els teus metges de demència i planeges la 

 revolució socialista hebrea contra el feixista nacional Gòlgota 

Sóc amb tu a Rockland 

 on separaràs els cels de Long Island i ressuscitaràs 

 al teu Jesús humà vivent de la tomba sobrehumana 

Sóc amb tu a Rockland 

 on hi ha vint-i-cinc mil camarades bojos junts 

 cantant les estrofes finals de la Internacional 

Sóc amb tu a Rockland 

 on abracem i besem els Estats Units sota els 

 llençols els Estats Units que tossen tota la nit i no ens 

 deixaran dormir 
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Sóc amb tu a Rockland 

 on ens llevem electrificats del coma pel rugit dels aeroplans  

de les nostres ànimes sobre la teulada han vingut per llençar 

 bombes angelicals l’hospital s’il·lumina a ell mateix murs imaginaris 

cauen Oh legions escanyolides correu cap a fora Oh xoc de brillantor  

i estrelles de compassió la guerra eterna és aquí Oh victòria oblida 

la teva roba interior som lliures 

 

Sóc amb tu a Rockland 

 en els meus somnis camines gotejant d’un viatge marítim per 

 l’autopista a través d’Amèrica plorant fins la porta de la meva cabanya 

  en la nit de l’oest 

 

San Francisco, 1955-56 
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Peu de página per a Udol 

Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! 

Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! Sagrat! 

El món és sagrat! L’ànima és sagrada! La pell és sagrada! El nas 

 És sagrat! La llengua i la polla i la mà i l’anus sagrats! 

Tot és sagrat! tothom és sagrat! tot arreu és sagrat! cada dia  

és a l’eternitat! Cada home és un àngel! 

El vagabund és tan sagrat com el serafí! el boig és tan sagrat com tu 

 la meva ànima sou sagrats! 

La màquina d’escriure és sagrada el poema és sagrat la veu és sagrada els 

 oients són sagrats l’èxtasi és sagrat! 

Sagrat Peter sagrat Allen sagrat Solomon sagrat Lucien sagrat Kerouac 

 sagrat Huncke sagrat Burroughs sagrat Cassady sagrats els des- 

 coneguts i patidors captaires sagrats els horribles àngels  

humans! 

Sagrada la meva mare a la casa de bojos! Sagrades les polles dels 

 avis de Kansas! 

Sagrat el gemec del saxofon! Sagrat l’apocalipsi del bop! Sagrades 

 les bandes de jazz la marihuana els hipsters la pau i el cavall i les bateries! 

 

Sagrades les soledats dels gratacels i paviments! Sagrades les  

cafeteries omplertes amb els milions! Sagrats els rius misteriosos 

de llàgrimes sota els carrers! 

Sagrat el tità solitari! Sagrat el vast anyell de la classe  

mitjana! Sagrats els pastors bojos de la rebel·lió! Qui remou Los 
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Angeles ÉS Los Angeles! 

Sagrada Nova York Sagrada San Francisco Sagrada Peoria i Seattle 

 Sagrada París Sagrada Tànger Sagrada Moscou Sagrada Istan- 

bul! 

Sagrat el temps en l’eternitat sagrada eternitat en el temps sagrats els rellotges 

 a l’espai sagrada la quarta dimensió sagrada la cinquena Internacional 

 sagrat l’àngel en Moloc! 

Sagrat el mar sagrat el desert sagrada les vies ferroviàries sagrada la locomotora 

 sagrades les visions sagrades les al·lucinacions sagrats els miracles 

 sagrat el globus ocular sagrat l’abisme! 

Sagrat el perdó! compassió! caritat! fe! Sagrat! Nostre! cossos! 

 patint! magnanimitat!  

Sagrada la sobrenatural bondat intel·ligent extra brillant de 

l’ànima! 

Berkeley, 1955 
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Un supermercat a Califòrnia 

Quins pensaments tinc de tu aquesta nit, Walt Whitman, perquè 

he caminat pels carrers laterals sota els arbres amb mal de cap 

conscient de mi mateix mirant la lluna plena. 

 En la meva fatiga famèlica, i comprant imatges, he entrat 

al supermercat de fruites de neó, somniant amb les teves enumeracions! 

 Quins préssecs i quines penombres! Famílies senceres comprant 

a la nit! Passadissos plens de marits! Mullers als alvocats, nadons als tomàquets! — i 

tu, Garcia Lorca, què hi feies tu allà amb les síndries? 

  

T’he vist, Walt Whitman, sense fills, vell canalla solitari, 

grapejant les carns de la nevera i observant als repartidors del supermercat. 

 Vaig sentir com demanaves a tothom: Qui va matar les llonzes de porc? Què 

valen els plàtans? Ets tu el meu Àngel? 

 Vaig vagar per dins i fora la brillant estiba de llaunes seguint- 

te, i seguit en la meva imaginació pel vigilant de la botiga. 

 Vam gambar junts pels corredors oberts en la nostra solitària 

fantasia tastant carxofes, posseint totes les delícies congelades, sense passar mai per 

caixa.  

 On anem, Walt Whitman? Les portes es tanquen d’aquí 

una hora. Cap a on apunta la teva barba aquesta nit? 

 (Toco el teu llibre i somnio amb la nostra odissea al supermercat i em sento 

ridícul.)  

 Caminarem tota la nit pels carrer solitaris? Els arbres afegeixen ombra a 

l’ombra, llums apagades a les cases, els dos estarem sols. 

 Passejarem somniant amb l’Amèrica perduda de l’amor més enllà dels 

automòbils blaus als camins d’entrada, cap a la nostra cabanya silenciosa? 
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Ah, benvolgut pare, vell, estimat i solitari mestre del valor, quina Amèrica tenies 

quan Caront va deixar d’empènyer la seva naveta i vas baixar en una riba 

fumejant i vas veure la barca desaparèixer sobre les aigües negres del Leteu? 

 

Berkeley, 1955 
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Transcripció de música d’orgue 

La flor al pot de vidre dels cacauets que hi havia abans a la cuina 

 es va encorbar per trobar lloc a la llum, 

la porta de l’armari es va obrir, perquè abans l’havia fet servir, amablement 

 es va quedar oberta mentre m’esperava a mi, el seu tinent. 

 

Començo a percebre la meva misèria en una màrfega al terra, escoltant 

música, la meva misèria, és per això que vull cantar. 

L’habitació es va tancar sobre meu, esperava la presència del Creador, 

vaig veure els meus murs i el sostre pintats de gris, contenien la meva 

habitació, em contenien a mi 

tal i com el cel contenia el meu jardí, 

vaig obrir la meva porta 

 

La vinya nòmada va escalar pel pal de la cabanya, les fulles a la nit  

encara on el dia les havia deixat, els caps animals de les flors on es van alçar 

 per pensar cap al sol 

 

Puc recuperar les paraules? Podrà el pensament de la transcripció ennuvolar 

me l’obert ull mental? 

 

 L’afable recerca del creixement, el desig elegant d’existir de les flors, el meu 

acostament a l’èxtasi per existir entre elles 

 El privilegi de presenciar la meva existència —tu també has de buscar el sol... 

 

 Els meus llibres apilats davant meu per al meu ús 

 esperant al lloc on els vaig deixar, ells no han desaparegut, el temps ha deixat 
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el seus traços i atributs per a què jo els utilitzi —els meus  

mots apilats, els meus textos, els meus manuscrits, els meus amors. 

 

Vaig tenir un moment de claredat, vaig veure el sentiment al cor de les coses, vaig 

sortir al jardí plorant. 

 Vaig veure les flors vermelles sota la claror nocturna, el sol ha marxat, totes 

han crescut, en un moment, i estaven aturades en el temps esperant que arribés el sol 

diürn i els donés... 

 Flors que com en un somni a la posta de sol jo regava fidelment sense que 

sabessin com les estimava.  

 Em sento tan sol en la meva glòria —excepte elles que també són allà fora— 

vaig mirar cap amunt —aquelles flors vermelles de la cepa fent senyals i mirant per la 

finestra esperant amb amor cec, les seves fulles també tenen esperança i estan 

girades cap al cel per rebre —tota la creació oberta a rebre —la mateixa terra estesa.  

 

La música descendeix, tal i com ho fa la tija alta i corbada de la  

flor pesada, perquè ho ha de fer, per seguir amb vida, per seguir fins la última  

gota de joia.  

El món coneix l’amor que és dins el seu pit com a dins la flor,  

l’adolorit i solitari món.  

El Pare és misericordiós.  

 

La presa de corrent està enganxada al sostre toscament, després  

que la casa fos construïda, per rebre un endoll que hi encaixi bé, i ara  

serveix al meu fonògraf... 

 

  La porta de l’armari està oberta per a mi, on l’havia deixat, des que la vaig 

deixar oberta, ha seguit oberta amb elegància. 
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 La cuina no té porta, el forat que hi ha m’admetria si desitgés entrar a la cuina. 

 Recordo la primera vegada que vaig fotre un clau, H.P. em va desflorar 

gràcilment, em vaig asseure als molls de Provincetown, 23 anys, ple d’alegria, elevant 

me ple d’esperança al costat del Pare, la porta a l’úter era oberta per admetre’m si 

desitgés entrar. 

 

Hi ha preses de corrent sense utilitzar per tota la casa per si mai les necessito. 

 La finestra de la cuina és oberta, per admetre l’aire... 

 El telèfon —és trist dir-ho— descansa al terra —no tinc diners  

perquè me’l connectin— 

Vull que la gent faci reverències quan em vegi i digui que té el do  

de la poesia, ha vist la presència del Creador. 

 I el Creador em va atorgar una dosi de la seva presència per satisfer el meu 

desig, per no privar-me del meu anhel per ell.  

  

Berkeley, 8 de setembre de 1955 
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Sutra del gira-sol 

Vaig caminar per la vora del moll de llaunes i plàtans i em vaig asseure sota 

 l’ombra gegant d’una locomotora de Southern Pacific per 

 contemplar la posta de sol sobre els turons amb cases com caixes i plorar. 

En Jack Kerouac es va asseure al meu costat a sobre un pal de ferro destrossat i 

rovellat, company, pensàvem els mateixos pensaments de l’ànima, desolats i  

ensopits i amb ulls tristos, envoltats per les arrels d’acer torçades dels  

arbres de maquinària. 

L’aigua oliosa del riu reflectia el cel vermell, el sol s’enfonsava per dalt  

dels cims finals de Frisco, cap peix en aquell rierol, cap ermità 

en aquelles muntanyes, només nosaltres amb ressaca i lleganyes als ulls 

com vells vagabunds a la vora del riu, cansats i murris. 

Mira el Gira-sol, va dir, hi havia una ombra grisa morta contra 

 el cel, gran com un home, seca dalt  d’una pila 

de serradures velles— 

—Vaig corre-hi encantat —era el meu primer gira-sol, records 

 d’en Blake —les meves visions— Harlem 

i Inferns dels rius de l’Est, ponts grinyolant entrepans  

Greixosos d’en Joe, cotxets de nadons morts, llantes negres oblidades  

Sense banda i sense recautxutar, el poema de la vora del riu, condons 

i pots, ganivets d’acer, res inoxidable, només els fems 

pudents i els estris afilats com navalles entrant al passat — 

i el Gira-sol gris suspès contra el crepuscle, esqueixat desolat i ple de pols 

amb la ferum i el boirum i el fum de locomotores velles  

al seu ull— 
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corol·la d’espines endormiscades doblades i trencades com una corona 

maltractada, les llavors que li han caigut de la cara, propensa a convertir-se en  

una boca d’aire assolellat gairebé desdentada, rajos de sol van destruir el seu 

cap pelut com una teranyina de filferro deshidratada,  

fulles esteses com braços des de la tija, gestos des de  

l’arrel de serradures, peces trencades de guix caigudes dels branquillons 

negres, una mosca morta a la seva orella, 

Que vell, maleït i maltractat que estaves, gira-sol meu Oh ànima meva, 

llavors t’estimava! 

La ronya no era ronya de cap home sinó mort i locomotores 

 humanes, 

tot aquell vestit de pols, aquell vel d’enfosquida pell ferroviària, aquell 

 boirum de galta, aquella pestanya de negra misèria, aquella mà  

plena de sutge o fal·lus o protuberància artificial i pitjor que la brutícia— 

 industrial — moderna — tota aquella civilització tacant la teva 

 boja corona daurada — 

i aquells borrosos pensaments de mort i ulls empolsinats sense amor i 

 puntes i arrels pansides a sota la pila, llar de sorra  

i serradures, bitllets d’un dòlar amb goma, pell de maquinària, els budells 

i vísceres del cotxe plorós que estossega, les buides llaunes  

solitàries amb les seves llengües tristament oxidades, què més podria 

anomenar, les cendres fumades d’un cigar com una polla, els conys dels  

carretons i els pits lletosos dels cotxes, els culs gastats  

de les cadires i esfínters de dinamos —tots aquests 

enredats en les teves arrels momificades — i tu aquí parat  

 davant meu a l’ocàs, tota la teva glòria en la teva forma! 



100 

 

Una bellesa perfecta de gira-sol! una perfecta excel·lent adorable  

existència de gira-sol! un perfumat ull natural a la nova lluna hip, 

es va despertar viu i emocionat arrapant-se  a l’ombra 

de l’ocàs la brisa mensual de l’alba daurada! 

Quantes mosques brunzien al teu voltant innocents de la teva ronya, 

mentre maleïes els cels de les vies del tren i la teva ànima de 

flor? 

Pobra flor morta? quan vas oblidar que eres una flor? 

 quan vas mirar la teva pell i vas decidir que eres una 

 vella locomotora bruta impotent? el fantasma d’una locomotora? 

 l’espectre i ombra del que una vegada va ser una boja potent loco- 

 motora americana? 

Mai vas ser una locomotora, Gira-sol, eres un gira-sol! 

I tu Locomotora, eres una locomotora, no m’oblidis! 

Així doncs vaig agafar el gira-sol prim com un esquelet i el vaig enganxar 

 al meu costat com un ceptre, 

i entrego el meu sermó a la meva ànima, i a l’ànima d’en Jack també, 

 i a qui vulgui escoltar, 

—No som la nostra pell de ronya, no som la nostra trista espantosa locomotora plena 

 de pols sense imatge, tots som preciosos gira-sols daurats  

 per dins, estem beneïts per la nostra pròpia llavor i els nostres cossos  

d’èxits daurats peluts despullats  convertint-se en gira-sols negres  

formals bojos a l’ocàs, contemplats pels nostres ulls sota  

l’ombra de la locomotora boja visió assegut a la vora del riu posta de sol 

Frisco de la nit a turons de llautó. 

Berkeley, 1955 
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Amèrica 

Amèrica t’ho he donat tot i ara no soc res. 

Amèrica dos dòlars i vint-i-set cèntims 17 de gener de 1956. 

No suporto la meva pròpia ment. 

Amèrica quan acabarem la guerra humana? 

Que et follin amb la teva bomba atòmica. 

No em trobo bé no em molestis. 

No escriuré el meu poema fins que estigui lúcid. 

Amèrica quan seràs angelical? 

Quan et trauràs la roba? 

Quan et miraràs a tu mateixa a través de la tomba? 

Quan et mereixeràs el teu milió de trotskistes? 

Amèrica perquè les teves biblioteques estan plenes de llàgrimes? 

Amèrica quan enviaràs els teus ous a la Índia? 

Estic fart de les teves exigències dements. 

Quan podré anar al supermercat i comprar el que necessito amb 

les meves bones pintes? 

Amèrica després de tot som tu i jo qui som perfectes i no el pròxim 

món. 

La teva maquinària és massa per a mi. 

Vas fer que volgués ser un sant. 

Hi ha d’haver alguna altra forma de resoldre aquesta discussió 

Burroughs és a Tànger i no crec que torni és  

sinistre. 

Estàs sent sinistre o això és alguna mena de broma? 
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Intento trobar el quid de la qüestió. 

Em nego a abandonar la meva obsessió. 

Amèrica deixa de pressionar sé el que faig. 

Amèrica les flors del pruner cauen. 

Fa mesos que no llegeixo els diaris, cada dia hi ha algú 

 que va a judici per assassinat. 

Amèrica em poso sentimental pels Wobblies4 

Amèrica era comunista quan era un noiet i no me’n  

penedeixo. 

Fumo marihuana sempre que en tinc l’oportunitat. 

M’assec a casa durant dies sencers i miro fixament les roses a l’armari. 

Quan vaig a Chinatown m’emborratxo i mai foto un clau. 

 

La meva ment s’ha fet a la idea que hi haurà problemes. 

M’hauries d’haver vist llegint a Marx. 

El meu psicoanalista creu que tinc raó. 

No diré el Pare Nostre. 

Tinc visions místiques i vibracions còsmiques. 

Amèrica encara no t’he explicat què li vas fer al Tiet Max després 

 que vingués de Rússia. 

 

Em dirigeixo a tu. 

Deixaràs que la teva vida emocional la dirigeixi la revista  

Time? 

                                                           

4
 Fa referència a un sindicat de la teoria sindicalista revolucionària als Estats Units.  
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Estic obsessionat amb la revista Time. 

La llegeixo cada setmana. 

La seva portada em mira fixament cada vegada que m’escapoleixo per la botiga de 

caramels de la cantonada. 

La llegeixo al soterrani de la Biblioteca Pública de Berkeley. 

Sempre em parla de responsabilitat. Els homes de negocis són seriosos.  

Els productors de pel·lícules són seriosos. Tothom és seriós excepte 

jo. 

Se’m acudeix que jo soc Amèrica. 

Parlo sol altra vegada. 

 

Àsia s’insurrecciona en contra meva. 

No tinc les oportunitats d’un home xinès. 

Serà millor que consideri els meus recursos nacionals. 

Els meus recursos nacionals consisteixen en dos porros de marihuana milions 

de genitals una literatura privada impublicable que  

va a 1400 milles per hora i vint-i-cinc mil institucions 

mentals. 

No dic res sobre les meves presons ni sobre els milions que viuen  

Desamparats a les meves torratxes sota la llum de cinc-cents 

sols. 

He abolit les cases de putes de França, Tànger serà la següent. 

La meva ambició és ser President deixant de banda el fet que sóc  

Catòlic. 

 

Amèrica com puc escriure una santa lletania en el teu estúpid estat d’ànim?  
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Continuaré com Henry Ford les meves estrofes són tan originals 

 com els seus automòbils més encara perquè són de sexes diferents. 

Amèrica et vendré les meves estrofes per 2.500 $ cadascuna 500$ menys per la teva 

 estrofa vella 

Amèrica allibera a Tom Mooney  

Amèrica salva els republicans espanyols 

Amèrica Sacco i Vanzetti no han de morir 

Amèrica jo soc els nois de Scottsboro. 

Amèrica quan tenia set anys la meva mare em va portar a reunions  

de cèl·lules Comunistes ens venien cigrons un grapat  

per tiquet un tiquet costa un níquel i els discursos eren gratuïts 

tothom era angelical i sentimental envers els treballadors era tot tan 

sincer no tens ni idea de com de bo era el partit el 1835 Scott Nearing  

era un fantàstic senyor  un veritable mensch5 la Mare Bloor em va  

fer plorar una vegada vaig veure l’orador Israel Amter .  

Tots han d’haver sigut espies. 

 

Amèrica realment no vols anar a la guerra. 

Amèrica ells són els russos dolents. 

Aquells russos aquells russos i aquells xinesos. I aquells  

Russos. 

 

La Rússia se’ns vol cruspir vius. La Rússia està boja pel poder. Vol treure’ns els cotxes 

dels 

                                                           

5
 “Bona persona” en llengua yiddish.  
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nostres garatges. 

Ella vol agafar Chicago. Ella necessita una Reader’s Digest vermella. 

 Ella vol les nostres fàbriques de cotxes a Siberia. El gran burocràta dirigint  

les nostres gasolineres. 

Això no és bo. Ecs. Ell va fer que els indis aprenguessin a llegir. Ell necessita  

negrots grossos. Hah. Ella ens fa treballar setze hores  

al dia. Ajuda. 

Amèrica això és molt seriós. 

Amèrica aquesta és la impressió que tinc quan miro la televisió. 

 

Amèrica això està be? 

Val més que em posi a treballar de seguida. 

És veritat no vull unir-me a l’exèrcit o girar torns a les fàbriques 

de peces de precisió, sóc miop i psicòpata de totes 

maneres. 

Amèrica estic posant la meva espatlla de marieta a la roda. 

 

Berkeley, 17 de gener de 1956 
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A la sala d’equipatges de Greyhound 

A les profunditats de la terminal de Greyhound 

assegut en silenci en un camió d’equipatge mirant el cel esperant 

que marxi l’exprés de Los Angeles 

preocupant-me per l’eternitat sobre la teulada de l’oficina de correus en el Cel  

rogent nocturn del centre de la ciutat, 

mirant a través de les meves ulleres em vaig adonar tremolant que aquests  

pensaments no eren eternitat, ni la pobresa de les nostres vides,  

encarregats d’equipatge irritables, 

ni els milions de parents plorosos envoltant els busos dient adéu  

amb la mà, 

ni els milions de pobres corrent amb pressa de ciutat en ciutat 

per veure els seus estimats, 

ni un indi mort de por parlant amb un poli enorme al costat de la 

màquina de Coca-Cola, 

ni aquella senyora gran tremolosa amb un bastó fent l’últim viatge de 

la seva vida, 

ni el porter cínic de gorra vermella arreplegant els seus cèntims i  

somrient per sobre de l’equipatge destrossat, 

ni jo contomplant el somni terrible, 

ni l’agent  d’operacions negre amb bigoti que es diu Spade6, repartint amb 

les seves meravelloses mans llargues el destí de milers de 

paquets exprés, 

ni Sam el marieta al soterrani coixejant de bagul en  

                                                           

6
 Joc de paraules: Spade també és un terme despectiu per una persona d’ètnia negra.  
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bagul pesat, 

ni en Joe a la caixa amb la seva crisi nerviosa somrient amb  

covardia als clients, 

ni l’interior verd grisós de les golfes com l’estómac de balena on  

guardem l’equipatge a prestatges espantosos, 

milers de maletes plenes de tragèdia ballant d’una banda a l’altra 

esperant que algú les obri, 

ni l’equipatge que s’ha perdut, ni les anses trencades, plaques 

d’identificació desaparegudes, filferros destrossats i cordes trencades, baguls 

sencers  

explotant al terra de ciment, 

 

ni els farcells buidats de nit a l’últim magatzem. 

 

II 

I no obstant l’Spade em recordava a l’Àngel, descarregant un bus, 

vestit amb una granota blava rostre negre gorra oficial d’àngel 

treballador, 

empenyent amb la seva panxa un cavall de llauna enorme carregat fins a dalt amb 

equipatge negre, 

mirant cap amunt mentre passava per sota la bombeta groga de les golfes 

 

i aguantant amunt amb el seu braç un bàcul de pastor de ferro. 

 

III 

Eren els prestatges, em vaig adonar, assegut allà a sobre com és costum  
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a l’hora de dinar per reposar el meu peu cansat, 

eren els prestatges, grans lleixes de fusta i suports i  

bigues emboetades del terra al sostre barrejades amb l’equipatge, 

— el bagul metàl·lic de posguerra japonès florejat estridentment i  

amb segell a Fort Bragg, 

un paquet mexicà amb paper verd  lligat amb cordes liles adornat amb 

noms cap a Nogales, 

centenars de radiadors tots alhora cap a Eureka, 

caixes de roba interior hawaiana, 

rotllos de pòsters escampats per la península, nous cap a 

Sacramento, 

un ull humà cap a Napa, 

una caixa d’alumini amb sang humana per a Stockton 

i un petit paquet vermell de dents per a Calistoga — 

eren els prestatges i tot allò als prestatges el que vaig veure despullats en la llum 

elèctrica la nit abans de dimitir, 

els prestatges es van crear per penjar-hi les nostres possessions, per mantenir-nos 

units, un desplaçament temporal a l’espai, 

 

l’única manera que té Déu de construir la trontollosa estructura del Temps, 

 

per a sostenir les bosses que s’han d’enviar per les carreteres, per carregar el nostre 

equipatge 

d’un lloc a un altre 

en busca d’un bus que ens torni a casa a l’Eternitat on es va deixar 

el cor i les llàgrimes de comiat van començar. 
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IV 

Un eixam d’equipatge seu al costat de la caixa registradora mentre arriba 

el bus transcontinental. 

El rellotge enregistrant les 12:15 a.m., 9 de maig de 1956, la segona  

maneta movent-se endavant, vermella. 

Preparant-me per a carregar el meu últim bus. —Adéu, Walnut Creek  

Richmond Vallejo Portland Pacific Highway 

Mercuri de peus lleugers, Déu de la transitorietat. 

Un últim paquet descansa sol a mitjanit sobresortint de la lleixa  

de la Costa amunt com el polsegós llum fluorescent. 

 

El sou que ens paguen és massa baix per viure. La tragèdia reduïda a 

números. 

Això és per als pobres pastors. Sóc un comunista. 

 

Adéu a tu Greyhound on he patit tant, 

em vaig ferir el genoll i em vaig esgarrinxar la mà i se’m  

van posar els músculs pectorals grans com una vagina. 

9 de maig de 1956 
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Salm III 

A Déu: per il·luminar a tots els homes. Començant pels barris marginals.  

Deixa que Occident i Washington es transformin en un lloc 

més elevat, la plaça de l’eternitat. 

Il·lumina els soldadors de les drassanes amb la brillantor de les 

seves torxes. 

Deixa que l’operador de la grua aixequi el braç d’alegria. 

Deixa que els ascensors grinyolin i parlin, ascendint i descendint amb 

atoniment. 

Deixa que la misericòrdia de la direcció de la flor atregui l’ull. 

 

Deixa que la flor recta mostri el seu propòsit de rectitud— 

per buscar la llum. 

Deixa que la flor torta indiqui en paraules el seu propòsit de torcement 

—per buscar la llum. 

Deixa que el torcement i la rectitud indiquin la llum. 

Deixa que l’Estret de Puget sigui un esclat de llum. 

 M’alimento del teu Nom com una panerola en una engruna — aquesta 

panerola és sagrada. 

Seattle, 1956   
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Un asfòdel 

Oh estimat dolç rosat 

desig inabastable 

... que trist, no hi ha manera 

de canviar el foll 

asfòdel cultivat, la 

realitat visible... 

 

i els espantosos pètals 

de la pell — com d’inspirat 

he de trobar-me per jaure a la sala 

d’estar begut despullat 

i somniant, en l’absència 

d’electricitat... 

una i altra vegada menjant sota la arrel inferior 

de l’asfòdel, 

gris destí... 

 

rodant en generacions 

sobre el sofà florejat 

com en una riba a Arden — 

la meva única rosa aquesta nit és el plaer 

de la meva pròpia nuesa. 

 

Tardor, 1953 (Poemes de joventut)  
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L’automòbil verd 

Si tingués un Automòbil Verd 

aniria a buscar al meu vell company 

a la seva casa de l’oceà de l’oest. 

Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! 

 

Tocaria la botzina davant la seva porta baronívola, 

a dins la seva dona i tres 

criatures despullades escampades 

pel terra de la sala d’estar. 

 

Ell sortiria corrent 

cap al meu cotxe ple d’heroica cervesa 

i saltaria cridant al volant 

ja que és millor conductor. 

 

Peregrinaríem a la muntanya més alta de  

les nostres primeres visions de les Muntanyes Rocalloses 

l’un rient als braços de l’altre, 

el plaer sobrepassaria les Rocalloses més altes, 

 

i després de la vella agonia, borratxos de nous anys, 

rumb cap a l’horitzó nevat 

petant el lloro amb bop original 

bòlid dalt la muntanya 
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sacsejaríem les carreteres ennuvolades 

on els àngels de l’ansietat 

escoren entre els arbres 

i criden cap a fora el motor. 

 

Cremaríem tota la nit al cim dels pins 

que es veuen des de Denver a la foscor d’estiu, 

esplendor antinatural d’un bosc 

il·luminant la cimera de la muntanya: 

 

infantesa joventut edat i eternitat 

s’obririen com dolços arbres 

a les nits d’una altra primavera 

i ens meravellarien amb amor, 

 

ja que junts podem veure 

la bellesa de les ànimes 

amagada com diamants 

en el rellotge del món, 

 

com els mags xinesos que poden 

confondre els immortals 

amb la nostre intel·lectualitat 

amagada entre la boira, 
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a l’Automòbil Verd 

que he inventat 

imaginat i vist 

a les carreteres del món 

 

més real que el motor 

en una via al desert 

més pur que el Greyhound i 

més ràpid que un avió de reacció físic. 

 

Denver! Denver! Tornarem 

rugint per la gespa de l’Edifici de la Ciutat i el Comtat 

que atrapa la pura flama maragda 

que oneja a l’estela del nostre auto. 

 

Aquesta vegada comprarem la ciutat sencera! 

He emborsat un gran xec al banc del meu crani 

per fundar una escola miraculosa del cos 

al sostre d’una terminal de busos. 

 

Però primer conduirem per les estacions del centre, 

sala de billar pensió de mala mort club de jazz presó 

casa de putes per Folsom 

fins els carrerons més foscos de Larimer 

 

rendint homenatge al pare de Denver 
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perdut entre les vies del tren, 

en un estupor de vi i silenci 

consagrant el tuguri de les seves dècades. 

 

saludeu-lo a ell i a la seva santa maleta 

de moscatell fosc, bevem 

i rebentem les tendres ampolles 

a sobre els Diesels en senyal de lleialtat. 

 

Després conduirem beguts pels bulevards 

on els exèrcits marxen i encara desfilen 

trontollant sota l’invisible 

cartell de la Realitat — 

 

precipitant-nos pel carrer 

al cotxe del nostre destí 

compartim una cigarreta arcangèlica 

i ens expliquem les fortunes: 

 

fames d’il·luminació sobrenatural, 

desolats i plujosos fragments de temps, 

gran art après en la desolació 

i ens separem després de sis dècades... 

 

i sobre una intersecció d’asfalt, 

lidiar l’un amb l’altre amb noble 
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gentilesa un cop més, recordant 

cèlebres converses mortes d’altres ciutats. 

 

El parabrisa ple de llàgrimes, 

la pluja ens mulla els pits nus, 

ens agenollem junts a la penombra 

enmig del trànsit de la nit al paradís 

 

i ara renovem la promesa solitària 

que ens vam fer l’un a l’altre 

a Texas, una vegada: 

No ho puc escriure aquí... 

...... 

.... 

 

A quantes nits de dissabte 

emborratxarà aquesta llegenda? 

Com aconseguirà plorar la jove Denver 

al seu oblidat àngel sexual? 

 

Quants nois colpejaran el piano negre 

imitant l’excés d’un sant nadiu? 

O noies que cauen lascives sota el seu espectre als 

instituts de la nit de la malenconia?  

 

Mentre tot el temps a l’Eternitat 
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en la pàl·lida llum d’aquesta ràdio de poemes 

seurem rere ombres oblidades 

escoltant el jazz perdut de cada dissabte. 

 

Neal, ara serem herois de veritat 

en una guerra entre les nostres polles i el temps: 

siguem els àngels del desig del món 

i emportem-nos el món al llit abans que morim. 

 

Dormint sol, o amb companyia, 

noia o marica ovella o somni, 

fracassaré per falta d’amor, tu, sacietat: 

tots els homes cauen, els nostres pares ja van caure, 

 

però ressuscitar aquella carn perduda 

no és altra cosa que un exercici mental momentani: 

un monument etern a l’amor 

en la imaginació: 

 

un homenatge construït dels nostres propis cossos 

consumits pel poema invisible — 

Tremolarem a Denver i perdurarem 

encara que la sang i les arrugues ens tapin els 

ulls. 

 

Així doncs, aquest Automòbil Verd: 
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et dono en vol 

un regal, un regal 

de la meva imaginació. 

 

Anirem a conduir 

per les Rocalloses, 

i seguirem conduint 

tota la nit fins l’alba, 

 

després tornarem a les vies, l’SP 

casa teva i les teves criatures 

i al destí amb la cama trencada  

conduiràs per les planures 

 

al matí: i de tornada 

a les meves visions, la meva oficina 

i l’apartament de l’est 

tornaré a Nova York. 

 

NY, 1953 

(Poemes de joventut) 
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Cançó 

El pes del món 

és l’amor. 

Sota la càrrega 

de la solitud, 

sota la càrrega 

de la insatisfacció 

 

el pes, 

el pes que carreguem 

és l’amor. 

 

Qui ho pot negar? 

En somnis 

toca 

el cos, 

en el pensament 

construeix 

un miracle, 

a la imaginació 

angoixes 

fins que neix 

dins l’humà — 

 

mira fora el cor 
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cremant amb puresa — 

perquè la càrrega de la vida 

és l’amor, 

 

però en carreguem el pes 

amb fatiga, 

i així hem de descansar 

als braços de l’amor 

finalment, 

hem de descansar als braços 

de l’amor. 

 

No hi ha descans 

sense amor, 

no hi ha son 

sense somnis 

d’amor — 

siguin bojos o tranquils 

obsessionats amb àngels 

o màquines, 

el desig final 

és l’amor 

—no pot ser amarg, 

no es pot negar, 

no es pot contenir 

si es nega: 
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el pes és massa feixuc 

 

—s’ha de donar 

a canvi de res 

com es dóna  

el pensament 

en solitud 

en tota l’excel·lència 

del seu excés. 

 

Els cossos càlids 

brillen junts 

en la foscor, 

la mà es mou 

cap al centre 

de la carn, 

la pell tremola 

de felicitat 

i l’ànima esdevé 

feliç a la vista— 

 

sí, sí, 

això és el que  

jo volia, 

sempre he volgut, 
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sempre he volgut,  

tornar 

al cos 

on vaig néixer. 

San José, 1954 

(Poemes de joventut) 
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Orfe salvatge 

Ensopida la mare 

el porta de passeig 

per les vies del tren i pel riu 

—és el fill de l’àngel 

fugitiu d’accelerador pitjat — 

i s’imagina cotxes 

i els condueix en somnis, 

 

tan solitari creixent entre 

els automòbils imaginaris 

i les ànimes mortes de Tarrytown 

 

per crear 

amb la seva pròpia imaginació 

la bellesa dels seus avantpassats 

salvatges — una mitologia 

que no pot heretar. 

 

Al·lucinarà després amb 

els seus déus? Despertant 

entre misteris amb 

un esclat dement 

de records? 
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El reconeixement — 

una cosa tan estranya 

en la seva ànima, 

conegut només en somnis 

—nostàlgies 

d’una altra vida. 

 

Un afer de l’ànima. 

I els ferits 

que perden les seves ferides 

en la seva innocència 

—un polla, una creu, 

una excel·lència de l’amor. 

 

I el pare lamenta 

en una pensió de mala mort 

les complexitats de la memòria 

a mil milles 

de distància, sense conèixer 

l’inesperat 

jove desconegut  

que truca a la seva porta. 

Nova York, 13 d’Abril de 1952 

(Poemes de joventut) 
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Al dors de la realitat 

pati de ferrocarrils a San José 

jo deambulava desolat 

davant d’una fàbrica de tancs 

i em vaig asseure a un banc 

prop de la barraca del guardaagulles. 

 

Una flor jeia sobre el fenc a 

la carretera d’asfalt 

—l’espantosa flor del fenc 

vaig pensar— tenia un 

fràgil tall negre i 

corol·la de brutes espines 

groguenques com la corona d’una polsada 

de Jesús, i un floc 

central de cotó tacat i sec 

com una brotxa d’afaitar gastada 

que ha estat reposant sota 

el garatge durant un any. 

 

Groga, groga flor, i 

flor de la indústria, 

àrdua lletja espinada flor, 

flor no obstant, 

amb la forma de la gran Rosa 
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groga al teu cervell! 

Aquesta és la flor del món. 

 

San José, 1954 

(Poemes de joventut) 
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5.3. Comentari traductològic 

Udol 

Aquí és on comença tot. I també on s’acabaria, si tingués final. Abans de començar 

m’agradaria aclarir que aquest poema, que a més és el principal, és un poema molt 

difícil de gestionar. Al text original només hi apareix un temps verbal (past simple), que 

expressa dos tipus d’accions passades: generals i concretes. Això vol dir que a l’hora 

de traduir al català toca endevinar què passa de forma repetida i què no, mitjançant la 

combinació correcta entre el pretèrit imperfet i el perifràstic. En alguns casos, fins i tot, 

va ser necessari combinar els tipus de passat com en aquest cas: 

que passaven per les universitats amb impertorbables ulls radiants al·lucinant Arkansas i 

tragèdia de llum de Blake entre els acadèmics de la guerra,  

que van expulsar de les acadèmies per bogeria i publicacions d’odes obscenes a les finestres de 

 la calavera (...)(TFG: 72)  

Aquest va ser el repte principal de la primera part ja que a més calia mantenir la 

coherència intacta pel que fa la primera frase. El poema arranca quan Ginsberg 

comença a parlar de les millors ments de la seva generació, i a continuació descriu tot 

el que van fer o feien i tot el que els hi va passar o els hi passava. En aquest punt era 

fàcil perdre’s. Pel que fa a la traducció del pronom who, tenia dues possibilitats: 

aquells que o que, directament. La primera opció la vaig començar a contemplar 

després de llegir la versió de la Pepa Úbeda, però al final em vaig decidir per traduir-ho 

com ho havia fet Rodrigo Olavarría i deixar només que, ja que em va semblar que 

sonava més punyent i s’acostava més al text de Ginsberg. Qüestió de gustos, suposo.   

Ara, havent ja comentat el problema principal que presenta el text, passem a afers 

més concrets. El primer que ens trobem és la paraula hipsters, al cinquè vers. El 

Termcat no contempla aquesta paraula, però les generacions més joves com la meva, 

sí. És un terme, ja existent a l’anglès des de fa temps com podem veure, que avui en 

dia s’ha popularitzat a través de les xarxes socials, inflat per la cultura pop actual i 

potenciat per gent amb molts diners i amb ganes de semblar pobra. Com que avui en 

dia pràcticament tothom (i sobretot el públic al qual va dirigit el text) sap què significa 

aquest terme o almenys en té una mínima idea, vaig decidir mantenir-lo en anglès, tal i 

com es va fer en ambdues traduccions que he consultat.  

Just a continuació apareix un nom, o almenys això vaig suposar, ja que estava en 

majúscula: El. En un primer moment, vaig pensar que era influència del castellà en la 
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parla americana i que utilitzava el pronom el per referir-se a Déu totpoderós. Però no. 

La paraula El pot referir-se a moltes coses, tot i que no anava mal encaminat. El pot fer 

referència a les arrels jueves de Ginsberg. Tal i com diu la Pepa Úbeda: 

D’acord amb X. Léon-Dufour, els noms d’El/Elohim mostren el nexe que poden relacionar amb 

el veritable Déu les religions naturals. (...) La opció sembla més que encertada, ja que no podem 

oblidar que Ginsberg era jueu. (Úbeda, 2013: 69) 

D’altra banda, també apunta que pot fer referència a un concepte matemàtic, referent 

al camp de la geometria. El, en anglès, fa referència a “la distància angular entre dos 

objectes puntuals observada des d’un punt diferent de qualsevol dels dos” (Úbeda, 

2013: 69), com per exemple les estrelles vistes des de la Terra. 

Una última opció, segons el que s’explica al llibre Relats de mitologia: Herois i déus de 

Maria Àngels Anglada, El era considerat Cronos pels grecs i Saturn pels romans 

(Anglada, 2008: 119). Així doncs, vista la quantitat de significats que pot tenir, vaig 

decidir que la opció més òptima seria deixar el concepte en cursiva i passar al vers 

següent. Menys maldecaps. 

Una mica més endavant ens trobem amb un terme també digne de comentar: pubic 

beards, que vaig decidir fer-ne un calc (barbes púbiques). Abans que tingués accés a 

la traducció de la Pepa Úbeda, em va semblar que era un concepte metafòric, però 

que sonava bé. A la meva tutora també li va semblar el mateix, i teníem una mala idea 

sobre què podia voler dir. Al principi, estava claríssim que feia referència a que anaven 

despullats, i podria ben ser, però quan vaig rebre la traducció de la Pepa, ella 

apuntava que es tractava de barbes pubescents, d’aquell pèl moixí que comença a 

sortir en els joves encara innocents, esperançats i ambiciosos. No sabien què els hi 

esperava. 

I ara, sense més dilació, arribem a la part més interessant de totes: les referències als 

genitals. A pràcticament tots els poemes de l’obra i sobretot al llarg d’aquest poema hi 

ha una paraula recorrent: cock. La primera accepció dels diccionaris anglosaxons 

(Merriam-Webster, 2018; Collins, 2018; Oxford, 2018; WordReference, 2018) fa 

referència a un pollastre, la segona o tercera, això ja depèn del diccionari, als genitals 

masculins. Si escrivim polla als diccionaris catalans (Diec2, DCVB, Diccionaris.cat i 

Enciclopèdia.cat) no passa ben bé el mateix, i és que sembla ser que es tracta d’un 

significat massa groller per a les institucions catalanes. La primera vegada que me la 

vaig trobar vaig decidir optar per penis, però al final em vaig decantar per polla, que tot 
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i no estar acceptat, es tracta d’un significat prou estès a nivell cultural, de manera que 

a cap lector li passaria desapercebuda. A part, poder-ho escriure en un treball com 

aquest no tenia preu, i més sabent que seria lícit. En fi, en la majoria dels casos vaig 

optar per aquesta traducció, ja que és a la que estem més habituats. Altres opcions 

eren piu (tal i com havia fet la Pepa Úbeda), tronc o fins i tot verga (que era la opció 

d’Olavarría), però en la meva opinió sonaven poc potents. Polla sonava molt més fort, 

no? Polla. Sí, és innegable que sona més fort. 

Tornem a la seriositat. Al vers vint-i-nou ens apareix un concepte que va requerir un 

temps extra, ja que és molt concret i no hi ha equivalent possible sense haver de donar 

mil tombs. El concepte és joyride, que segons el WordReference significa “passejar-se 

en un cotxe robat” (2018). Solució? Vaig haver de donar mil tombs. En aquest cas, no 

se’m va acudir cap manera de traduir-la sense perdre el significat original, i per tant 

vaig haver de fer una amplificació per tal de transmetre tota la informació al lector. Tot i 

així vaig intentar endreçar la frase perquè no es notés tant. Això sí, almenys vaig evitar 

l’elisió tal i com es fa en la traducció al castellà (barrios de escaparate de paseos 

drogados), que com a conseqüència perd tot el que evoca el text original. 

Si seguim avançant ens trobem amb una qüestió de gènere, dos versos més 

endavant. I és que l’autor utilitza el concepte king light. A l’anglès, com que no hi ha 

gènere gramatical, funciona però al traduir al català, quedava rei llum. En aquest punt 

vaig necessitar d’una feminització express del text i un petit canvi d’ordre (llum reina), 

o pel contrari no hagués tingut sentit. 

Saltem només un vers per descobrir que aquestes ments prodigioses van col·locades 

de benzedrina. Segons l’original, només van col·locats; endless ride (...) on benzedrine 

(12), però en un petit exercici de compensació, vaig decidir remarcar el to groller del 

poema, ja que en algun punt, degut a algun equivalent al català, no ho havia 

aconseguit, però quan sigui el cas en parlaré. En fi, vaig decidir traduir la preposició on 

per fins el cul de. Ja està. Poema compensat.  

Passem al vers quaranta-sis, on hi apareix un concepte interessant: eyeball kick. Tal i 

com apunta Pepa Úbeda, en el seu estudi d’Udol, és un concepte que va sorgir arran 

de la pintura de Paul Cézanne, qui va comprovar que si l’ull passava d’observar un 

color al seu oposat es contreia fortament, com si tractés d’una coça (Úbeda, 2013: 76). 

D’aquesta manera, vaig decidir que calcar el concepte al català (coces a l’ull) era la 

millor manera de mantenir intacte l’homenatge de Ginsberg cap al pintor.  
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Tretze versos més endavant, advertim una repetició curiosa: boxcars boxcars boxcars. 

Aquesta repetició podria funcionar a mode d’onomatopeia, intentant imitar el so que fa 

un tren quan passa per la via. Al català vaig decidir traduir-ho per vagons vagons 

vagons, que amb una mica d’imaginació, o més aviat voluntat, també s’hi acosta.  

Al vers setanta-cinc em vaig encallar. Temes tècnics d’indumentària. Què vol dir 

dungaree? Com que no estic habituat a aquest tipus de vestimenta, vaig haver de 

consultar el WordReference. Un dungaree és una granota (2018), o un peto si us és 

més còmode. El problema apareix amb el significat de granota. És veritat que si algú 

porta una granota per vestir, sabrem que aquella persona en qüestió porta una 

granota. Ara, si diem granota fora de context tothom pensarà en l’animal. Amfibi. És el 

que em va passar quan vaig fer una relectura del poema ja traduït. A continuació em 

vaig decidir per peto, però em sonava excessivament castellanitzat. Aquí vaig haver de 

fer més recerca. El Collins oferia una opció molt bona, que era work trousers made of 

this cloth (2018), i this cloth es referia a blue denim. Per això, vaig pensar que també 

podia fer referència a uns texans. I més tenint en compte la indústria Americana pel 

que fa als texans. Sense fer gaire soroll, ja tenia solució. La imatge que evoca el poeta 

es manté sense donar peu a un lapsus linguae. 

Aquí em vaig poder agafar una petita pausa fins al final de l’estrofa, fins al quart vers 

de la següent. Però era un altre problema sobre genitals. Ginsberg utilitza la frase feta 

en anglès to sit on someone’s ass, que en català seria no fotre ni brot. El problema 

està en que la connotació sona excessivament “pagesa”, i tot i que el poeta Jom 

Friser, molt influenciat per Ginsberg, la utilitzi de manera eficaç a la onzena part del 

seu poema “Plaça d’Ílad Alag”, al llibre Món Màquina (Friser, 2018: 46), no m’acabava 

de fer el pes. Potser una altra opció hagués sigut rascar-se la panxa, però tampoc 

acabava de quallar. I és que en català hi ha una expressió perfectament equivalent: 

rascar-se la figa. Rascar-se la figa no era la millor només perquè fes referència a no 

fer res, sinó perquè uns versos més avall hi apareixen els termes cunt i snatch, 

ambdós paraules d’argot equivalents a cony. El tema era quadrar les estrofes utilitzant 

dues paraules diferents igual de grolleres. Cunt per cony. Aquest estava clar. Però 

quan Ginsberg utilitza el terme snatches, parla d’endolcir-los (“who sweetened the 

snatches of a milion girls”), i opino que endolcir una figa és una figura ben bucòlica i 

que s’adapta perfectament a l’estil poètic de l’autor.  

Passem al sexe. Al segon vers de l’estrofa següent, el poeta parla d’un tal N.C., 

referint-se al seu col·lega Neal Cassady, i ens explica que era un cocksman. Segons 
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l’Urban Dictionary, un cocksman és aquell “home entrenat i versàtil amb el seu 

penis”(Urban Dictionary, 2018). Un equivalent genial hagués estat pichabrava, llàstima 

que traduïm al català. En aquest punt, va tocar consultar textos paral·lels. Tant en 

obres d’Irvine Welsh7, Bukowski8 o Kerouac9, he pogut observar s’ha traduït l’expressió 

per follador. A la traducció de la Pepa Úbeda i a la castellana d’Olavarría també. Jo no 

podia ser menys, per tant vaig decidir no trencar-m’hi més el cap.   

Al quart vers de la desena estrofa m’hi vaig trobar una petita sorpresa. L’autor utilitza 

l’expressió rocking and rolling, i pedrejant i rodolant era massa bona per ser real. A la 

traducció castellana es contempla la opció de balanceándose y rodando, però vaig 

preferir evitar-la també. Vaig buscar si en català existia l’expressió rockandrolejant, 

però pels diccionaris no està acceptada tot i que els mitjans la puguin utilitzar. La Pepa 

Úbeda va optar pel préstec, i jo vaig decidir que també ho faria. Al tractar-se d’un 

xenisme és pràcticament impossible no caure en el manlleu, i com que ja hi estàvem 

posats, dos versos més endavant ens trobem amb un cas idèntic. El terme borsx és un 

préstec que s’ha agafat del rus, segons el Termcat. És un tipus de sopa que es fa amb 

bleda, rave i col. Tornem a manllevar. 

Seventytwo. Quart vers, onzena estrofa. No porta guió. Seventytwo porta guió. En 

català també en porta. Setanta-dues. Ginsberg no el va posar. Devia ser per alguna 

cosa. Vaig decidir mantenir l’essència, tal i com vaig comprovar en la traduccions al 

català i al castellà. 

Arriba un moment intens. A partir del vers vintiquatre de la catorzena estrofa, l’autor 

comença a fer al·lusió a les seves influències artístiques. Comença amb l’el·lipsi, 

sovint utilitzada per Ezra Pound en la seva poesia curta i per William Carlos Williams 

pel que fa al haiku. Quan parla del catalog, traduït per catàleg per la Pepa Úbeda, hi 

ha un significat afegit a catalog: un llistat de coses. Es tracta d’una figura retòrica molt 

utilitzada per Walt Whitman, i el poema és exactament això: una llista de descripcions 

sobre les millors ments de les que parla al principi del poema. Més tard parla de the 

meter (traduït per el metre), que al·ludeix a la llargada de cada estrofa. Segons 

comenta Pepa Úbeda, “Ginsberg afirmava que Howl estava escrit amb un concepte de 

mesura adaptada a la idea de respiració que tenia Williams: la durada de cada vers 

calia que depengués d’un interval d’inspiració i expiració” (Úbeda, 2013: 89). Pel que 

                                                           
7
 WELSH, Irvine (2002). Porno. Londres: Jonathan Cape. 

8
 BUKOWSKI, Charles (1989). Hollywood. Boston: Black Sparrow Books.   

9
 KEROUAC, Jack (1957). On the road. Nova York: Viking Press.  
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fa al vibrating plane (pla vibrant), és influència de Paul Cezanne i la seva tècnica de 

coces a l’ull. 

Ja som pràcticament al final de la primera part. Ginsberg sorprèn amb una frase  que 

traduïda queda molt curiosa. I és que diu shaking with shame. Tremolant amb 

vergonya no acabava de sonar bé, i és que la preposició amb no acabava d’encaixar. 

A la meva tutora se li va acudir que un lleuger canvi de preposició podia canviar el joc. 

I ho va fer. Tremolant de vergonya. En català es tremola de por i no de vergonya. Al 

utilitzar aquesta combinació sembla que es parli d’una vergonya nerviosa, fins i tot 

suada. És exactament la imatge que evoca l’autor en el vers. O almenys el que em 

sembla a mi que evoca al lector. Lamentablement, ja és tard per demanar-li. 

Final de la primera part. Semblava que ja havíem acabat però no. Al cinquè vers 

començant per la cua, Ginsberg cita un passatge de la bíblia en yiddish: “¡Elí, Elí! 

¿lama sabactani?"(Mateu, 27: 46 i Marc, 15: 34).  

En català seria “Déu meu, Déu meu!, ¿per què m’has abandonat?". Ell va decidir 

escriure aquest vers en yiddish, i la meva decisió va ser mantenir el yiddish. 

Aquí ja es van començar a acabar els problemes, però em vaig topar amb un parell de 

pedres. Pràcticament al final, just abans d’acabar el poema entrem amb problemes 

lèxics. Al vers quarantaquatre apareix el terme high, anar col·locat/drogat, segons el 

WordReference. Però apareix en plural. Llavors, un concepte equivalent que no fos 

col·locades o drogades? Volades. Per què no? S’adapta coherentment a la connotació 

que utilitza l’autor, i a més es pot relacionar amb l’altura a la qual estàs quan voles. 

Sigui en sentit literal o metafòric.   

Següent. Vers quarantaset. El poema parla de the wild eyes. La primera accepció de 

wild al WordReference és salvatge, però en la meva opinió, més aviat fa referència a 

una condició de bogeria. Vaig optar per desbocats, ja que em va fer l’efecte que era 

l’equivalent concret. 

Al llarg de la tercera part, pràcticament no vaig tenir problemes. I els que vaig tenir no 

val la pena comentar-los. És el què passa quan no t’has revisat prou bé la feina. 

T’arriben correccions que no t’esperaves.  
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Nota a peu de pàgina d’Udol 

Després de la traducció d’Udol, aquí ja pràcticament teníem tota la feina feta. La 

majoria de problemes que van anar sorgint al llarg d’Udol, tornen a aparèixer en 

aquest peu de pàgina. Però hi ha un problema que no havíem solucionat, i destaca per 

sobre de tota la resta. Al quart vers de la segona estrofa, l’autor parla d’un juggernaut.  

Juggernaut, segons el Collins, és una paraula que prové de l’hindi i significa amo del 

món (Collins, 2018). Al català no hi ha equivalent, i manllevar en aquest cas no 

s’adequava al to del poema, ja que el poeta s’expressa a crits. Vaig pensar que si 

cridava era per fer més destacable el missatge, i una cosa no destaca si no s’entén. 

Rodrigo Olavarría va optar per argonauta, terme que vaig descartar de seguida, i Pepa 

Úbeda va optar per força solitària, que no era una mala opció. Al final, vaig decidir 

guiar-me pel significat original de la paraula, i un tità també és un amo del món, o 

almenys això s’explica a la cultura grecoromana. Una petita substitució ajudava a 

mantenir el significat sense haver de fer gaires voltes al concepte. No sempre surt tot 

perfecte.   

Un supermercat a Califòrnia 

El principal problema d’aquest poema va ser la coherència dels temps verbals. Només 

de començar el poema, Ginsberg ens parla d’aquesta nit (What thoughts I have of you 

tonight), i just després d’això utilitza un verb en passat (walked down). En el primer 

esbós que vaig fer de la traducció, havia traduït els verbs al passat perifràstic, però 

resulta que no quadrava amb la línia temporal que descriu l’autor, ja que a l’anglès l’ús 

del past simple és molt més recurrent, encara que faci dues hores que hagi passat 

l’acció. Així doncs, vaig haver de reescriure el poema canviant pràcticament tots els 

temps verbals a perfet.  

El segon problema va ser una ambigüitat. A la segona estrofa ens apareix el terme de 

neon fruit supermarket, que jo vaig traduir com supermercat de fruites de neó. A la 

traducció potser sona més ambigu que a l’anglès, però en ambdós casos, la línia que 

separa el neó de la fruita és molt fina. Segons vaig entendre jo, i possiblement 

m’equivoqui, el neó va amb supermercat i amb fruita, ja que l’autor parla d’una 

visió/somni. A l’hora de traduir aquest sintagma vaig pensar que mantenir aquest punt 

de desconcert seria acostar-se més al missatge del poema i que donaria un toc 
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surrealista (que casa perfectament amb el personatge que apareix a la següent 

estrofa).   

A part d’això no comentaré gaire res més, llevat del que m’agrada anomenar termes 

específics americans, que consisteixen en termes que són típicament americans i que 

a l’hora de traduir-los m’han arrencat un somriure o un crit de desesperació (no hi ha 

punt mig). Per exemple, trobem el terme grocery boys que fa referència als nois que 

treballen com a repartidors del supermercat (porta a porta), i és una cosa poc comuna 

al nostre territori. Se’n poden trobar, sí, però no és una cosa que es vegi cada dia. 

També tenim el terme driveways, que va ser un malson. El terme en qüestió es 

refereix al caminet pavimentat o mínimament arreglat que hi ha a les cases 

americanes just davant del garatge per poder-hi aparcar el cotxe. La única traducció 

que se’m va acudir per haver d’evitar aquesta explicació tan llarga és camins 

d’entrada, tot i que no és tant específic com driveways. Les barreres de la llengua de 

vegades fan plorar.   

Per últim, hi ha un terme que comento perquè el trobo curiós, i és store detective. 

D’inici, vaig decidir donar-li una traducció literal i calcada de l’original, ja que el nom en 

anglès em va semblar brillant. Sonava sofisticat, però la meva tutora em va obrir els 

ulls en una correcció. I és que un supermercat no és un lloc amb classe. Tota la meva 

teoria en orris. Però no va ser tan greu, només va caldre traduir-la per vigilant. 

D’equivalències n’hi havia per donar i per vendre.  

Transcripció de música d’orgue 

En aquest poema hi ha un repte traductològic important, amb el problema afegit que jo 

no en tinc ni idea de botànica. A l’entrada de la tercera estrofa, Ginsberg utilitza un 

terme curiós: rambler vine. Per la descripció que en fa sembla que es refereix a una 

planta. Quan vaig buscar rambler vine al diccionari no vaig trobar res significatiu, per 

tant vaig decidir consultar la traducció al castellà. La serpenteante viña, deia. Bé, com 

que no em convencia gaire, vaig decidir buscar una opció més acurada i la traducció 

de vine al castellà és vid, cep en català.  

La meva primera opció, tot i el que acabo de comentar, va ser andracne, ja que és una 

paraula que presenta un so melós. La vaig escollir també, no només pel so, sinó 

perquè el terme rambler em resultava molt complex. Rambler, segons el Merriam-

Webster i el WordReference significa excursionista o caminador, i el terme andracne 
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s’hi adequava correctament (Merriam-Webster, 2018; WordReference, 2018). El 

problema va sorgir més avall, quan comença a parlar de les flors. Al tercer vers de la 

setena estrofa, Ginsberg parla de les flors vermelles de la cepa (red bush blossoms), 

que de primeres em va semblar que no tenia res a veure amb la suposada andracne. 

Després d’una segona revisió em vaig adonar que sí, que hi té tot a veure. Just abans 

de parlar de les flors vermelles, diu que va mirar amunt, i per tant es refereix a 

l’andracne. Pel que vaig trobar, l’andracne no és una planta que destaqui pel color 

vermell, ja que les seves flors són verdes o blavoses. Per tant, havia traduït malament 

el concepte rambler vine.  

Vaig tornar a la traducció d’Olavarría i em vaig concentrar amb la traducció de vine. 

Vinya, vinya, vinya. Estava clar, les flors vermelles eren una metàfora del raïm. Però 

què feia amb el terme rambler? Posar la vinya excursionista em sonava a nom de cau 

o de conte infantil i no s’adequava al registre del poeta.  

La solució va sorgir com per art de màgia, quan vaig donar un cop d’ull a l’Urban 

Dictionay. Deia això: 

rambler 

One who roams the streets less traveled,  
kickin' up dust along the way 

"That Jane, she’s a rambler. Never know where she'll go next or when she'll be back" 

 (Urban Dictionary, 2009) 

 

La frase per contextualitzar el terme em va fer pensar que existeix una paraula 

perfecte per descriure aquest comportament: nòmada. La vinya nòmada. Sonava bé. 

L’altre repte també té a veure amb les flors vermelles, i és que aquestes surten d’algun 

lloc. Ginsberg parla de red bush blossoms, però la traducció principal de bush és 

arbust, segons el Termcat, el WordReference i sí, el traductor de Google. El problema 

està en què una vinya no és un arbust. Ara bé, el Merriam-Webster presenta una 

accepció, que tot i ser arcaica ens ofereix una pista sobre el terme: “a bunch of ivy 

formerly hung outside a tavern to indicate wine for sale” (Merriam-Webster, 2018) 

Aquesta definició ens indica la referència al vi, i per tant a la vinya. A partir d’aquí vaig 

decidir ser creatiu i agafar-me una petita llicència de traducció per tal de facilitar la 
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comprensió al lector. La opció que vaig escollir és cepa, ja que és la part principal de la 

vinya i des d’on comencen a néixer les flors vermelles. 

Per últim, la frase estrella del poema: “H.P. graciously took my cherry” (44). Aquí 

Ginsberg fa referència a la primera vegada que va perdre la virginitat. La primera 

vegada que la vaig veure, la vaig calcar (em va agafar la cirera), però no era gens 

contundent. Amb una companya se’ns va acudir inventar el terme descirerar, però 

hagués sigut arriscar massa. De sobte se’ns va acudir que hi havia un equivalent molt 

vàlid, que era desflorar. Desflorar servia tant per la connotació innocent de l’expressió 

en anglès com pel significat relacionat amb l’àmbit de la botànica.     

Sutra del Girasol  

Deixant de banda Udol, és molt possible que aquest sigui el poema més difícil de tot el 

recull, i no només pel missatge que transmet sinó pel caos amb el qual ho fa. 

Comencem pel títol. La primera paraula pot semblar un estrangerisme. Cursiva? No. 

Segons el Termcat, un sutra en català segueix sent un sutra, i pot venir tant de 

l’hinduïsme com del budisme, però degut a la afinitat de Ginsberg i gran part de la 

Generació Beat amb el budisme vaig pressuposar que no tenia res a veure amb la 

religió hindú. Així doncs, vaig trobar això: 

Sutra 
  

ca Sutra, n m 
<Religions > Budisme> 
Primera de les tres parts del Tripitaka, que aplega les transcripcions dels discursos de Buda i els 
comentaris dels mestres posteriors. 

 
També queda contemplada la opció que pugui anar en minúscula:  

 
Nota: La denominació Sutra també es documenta amb minúscula inicial.  
(Termcat, 2018)  

 

Un cop resolt això, arribem al tercer vers i ens trobem el concepte box house hills. No 

m’agrada reconèixer-ho, i menys haver de posar-ne la referència, en un treball 

d’aquestes dimensions però en aquest cas va tocar tirar de Wikipedia, ja que els 

diccionaris habituals com poden ser el Collins o WordReference no donen cap mena 

de pista. A més, va costar trobar una pàgina que no fos de construcció moderna o de 

reserves per un hotel. Comproveu-ho si fa falta, però no hi havia una alternativa millor. 
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Segons el que diu la Wikipedia, el terme box house fa referència a un tipus de 

construcció del segle XIX a Nord Amèrica, que es basava en construir cases 

“quadrades”, destinades als espectacles de varietats (2018). També pot fer referència 

a l’estil arquitectònic, sense tenir res a veure amb els espectacles de varietats. El 

terme no pot ser més clar. Pel fet de ser una cosa tan concreta, vaig decidir revisar la 

traducció de Rodrigo Olavarría, que deia: colinas con casas como cajas. Al català 

quedava així: turons amb cases com caixes. Vist el resultat, vaig creure oportú 

mantenir-ho, ja que no hi havia un terme català que fes referència a aquest tipus 

d’arquitectura. A més, aquest tipus de cases, semblen caixes. De veritat. Farien plorar 

a Frank Gehry.    

Ara bé, fer cas de traduccions alienes no sempre és bona idea. Tres versos després, 

apareix el terme blue. Blue pot fer referència a diverses coses: al color blau, a un estat 

d’ànim (trist) o a un acudit verd (aquest últim el vaig trobar molt curiós). La traducció 

castellana havia traduït el terme blue per blau, cosa que mal que em pesi també faig 

fer jo, desconeixent totalment el significat que fa referència a l’estat d’ànim. Els riures 

van arribar a la primera revisió, quan em vaig adonar que no tenia sentit, ja que la 

paraula anterior era bleak (desolat). Llavors, desolats i blaus? Sincerament feia una 

mica de pena. Sort que existeixen els diccionaris, ja que, si no hagués sigut un error 

bastant blau de cometre. 

Un altre aspecte a tenir en compte i en el qual no m’havia fixat fins que no vaig acabar 

de traduir, però ho comento ara al principi, ja que és un tema que apareix només de 

començar el poema: el Gira-sol/gira-sol. Aquest tema resulta una mica complicat, ja 

que en alguns casos apareix en minúscula i altres en majúscula. Com que els títols de 

la meva edició de Howl estan tots en majúscula, no vaig caure-hi fins pràcticament 

acabant el poema. Si ens hi fixem, hi ha alguns moments del poema on Ginsberg 

personifica el gira-sol i l’escriu en majúscula. En d’altres, manté la minúscula. És un 

tema espinós, ja que no vaig saber esbrinar el per què. En tot cas vaig decidir mantenir 

el joc de l’autor cap a la figura del gira-sol. 
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Dotzè vers10. Crec que va propiciar una dels debats més llargs que hem mantingut 

amb la meva tutora des que vam començar amb el treball. Al text original, Ginsberg 

diu: “there was a dead grey shadow against the sky”(48). 

El problema és la preposició against. S’ha de traduir per contra o per cap a? La meva 

tutora es plantejava una ampliació en el vers, i traduir against per mirant cap a. En un 

primer moment tenia sentit, però el que em plantejava jo era que potser Ginsberg va 

decidir utilitzar against en el sentit més estricte de la paraula, en referència a que 

l’ombra estava realment contra el cel, oferint al lector un joc de contrastos entre la 

llum, la vida i la puresa de la flor en qüestió. Després d’una estona parlant-ho vaig 

decidir mantenir aquest contra ja que era la imatge que m’havia transmès el text 

original. 

Al vers disset, apareix un altre problema, una referència a un punt concret de Nova 

York. Ginsberg parla de “Harlem and Hells of the Eastern rivers”(48), en una possible 

al·lusió al pont de Hell Gate. Si ens centréssim únicament en significat, potser hagués 

optat per mantenir Hells i comentar-ho en un afegitó, però no és el cas. El tema està 

en que juga amb ambdós sentits de la paraula, en el que destaca el sentit més obvi, 

que és el sentit d’Infern, el lloc on van els malfactors i que està ple de misèria. Com a 

lector, preferiria descobrir el joc de doble sentit per mi mateix, i que la imatge que 

transmet el poema no quedi embrutada per un anglicisme posat a mal lloc. Com a 

traductor, vaig optar també per no embrutar la melodia del poema i traduir-ho per 

Inferns, ja que els termes següents (of the Eastern rivers) ja donen una pista del doble 

sentit de la paraula Hells.  

Després de tot això, semblava que no podia anar a pitjor, però era just el principi. Ja 

havia traduït uns quants versos quan apareix una al·literació, smut and smog and 

smoke. Figura poètica deliberada. S’havia de mantenir. D’altra banda, no tenia ni idea 

de què volien dir smut i smog. Segons el WordReference, smut era sutge i smog era 

boira tòxica (2018). Cap mena de coincidència miraculosa que fes que l’al·literació es 

pogués mantenir. La primera opció va ser mantenir el significat i oblidar l’al·literació i 

traduir la construcció per sutge i boirum i fum, però de vegades hi ha dies en què t’ha 

tocat el sol i el teu cap fa voltes estranyes. Estàvem en plena reunió quan se’m va 

acudir canviar sutge per ferum. Ferum i boirum i fum. La imatge que transmet segueix 

                                                           

10
El problema esmentat apareix al dotzè vers de la meva traducció, però al tretzè vers del text original.  
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sent la mateixa, però també es va aconseguir mantenir l’impacte visual que causa una 

figura poètica com és l’al·literació. Una petita llicència traductològica no fa mal a ningú. 

A partir d’aquí la traducció ja era més “fluida”, fins arribar al terme hip. Al llarg de tota 

l’obra, Ginsberg fa múltiples referències als hipsters, segons el WordReference 

persones modernes (2018). Aquesta n’és una. El problema està en que hip, també pot 

ser una onomatopeia del so d’un saxo o una trompeta, i tenint en compte la seva 

passió pel jazz no seria d’estranyar. Així doncs, tal i com vaig preferir traduir Hells, 

aquest terme vaig decidir mantenir-lo en cursiva i com adjectiu per tal de mantenir 

aquest joc amb la onomatopeia. És el mateix cas però a la inversa. Afortunadament 

(en aquest cas), la globalització és una cosa que m’ha afavorit, ja que les noves 

generacions no necessitaran d’un diccionari per entendre el terme. 

Semblava que ja havia passat tot, ara sí, però no. L’última estrofa va ser mortal, ja que 

trenca amb qualsevol mena de normativa lingüística. L’original diu: 

 We’re not our skin of grime, we’re not our dread bleak dusty  

imageless locomotive, we’re all beautiful golden sunflowers 

inside, accomplishment-bodies growing into mad black for- 

mal sunflowers in the sunset, spied on by our eyes under 

the shadow of the mad locomotive riverbank sunset Frisco 

hilly tincan evening sitdown vision. (52) 

 

 Els dos últims versos són el que em va fer trontollar el cap. La imatge que evoca és 

evident a la vista, però no a la comprensió. El que ens arriba com a lectors és una 

imatge caòtica, com la vida mateixa, com l’ambient del qual parla l’autor, però aquí 

resideix el problema. Com a traductor, era una bogeria traduir literalment el text, no 

tenia cap mena de sentit. Així doncs, la opció va ser alterar l’ordre i afegir alguna 

preposició per tal de transmetre la mateixa imatge caòtica però amb una mica de sentit 

gramatical, ja que evita qualsevol tipus de puntuació: 

 —No som la nostra pell de ronya, no som la nostra trista espantosa locomotora plena 

 de pols sense imatge, som tots preciosos gira-sols daurats  

 per dins, estem beneïts per la nostra pròpia llavor i els nostres cossos d’èxits daurats 

peluts despullats  convertint-se en gira-sols negres formals  

bojos a l’ocàs, contemplats pels nostres ulls sota  

l’ombra de la locomotora boja visió assegut a la vora del riu posta de sol 

Frisco de la nit a turons de llautó. (TFG: 95)  
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Tot i així crec que es perd, però és difícil fer-hi alguna cosa més si s’intenta mantenir 

l’essència de l’autor i de l’estrofa. 

Amèrica 

Aquest poema va ser complicat, no només per l’extensió, sinó per les múltiples 

referències culturals que conté. El poema en sí és una crítica general als Estats Units, i 

per tant trobem noms de productes (Reader’s Digest) o noms de personatges, que en 

cap cap cas s’han traduït. L’estructura és una constant repetició, influenciada pel 

catalog de Walt Whitman, ja explicada anteriorment al comentari d’Udol. En sí, el 

poema no és difícil de traduir però presenta alguns problemes que em van robar més 

temps del que em pensava. Com que es tracta d’un poema llarg, em centraré 

únicament en dos reptes essencials de caire referencial.  

La primera paraula que destaca segons aquests barems és Wobblies, que segons el 

Merriam-Webster fa referència als Treballadors Industrials del Món, un sindicat fundat 

als Estats Units a partir del sindicalisme revolucionari (Merriam-Webster, 2018). Al 

tractar-se d’un terme tan concret no em vaig veure amb cor de trobar-li un equivalent 

sense espatllar el vers pel que fa al rigor històric, i per tant vaig pensar que la millor 

opció era deixar-la en cursiva i explicar-ho en una nota a peu de pàgina. De vegades 

un préstec és més aviat un regal. 

La segona que apareix es mensch. Aquesta paraula ve del yiddish, i, segons el 

WordReference, significa bona persona, en argot tio legal (WordReference, 2018). El 

dilema aquí és gran. Tot i que la paraula s’hagi adaptat a l’anglès, no és la forma més 

habitual de dir bona persona. De fet, aquí l’autor juga amb les seves arrels jueves, fent 

evident la seva provinència. El dilema està en si cal traduir-la o no. És cert que traduir-

la per bona persona en aquest cas facilitaria la comprensió al lector, però perdria 

l’essencia íntima del poeta. Aquest cas no és com la resta que he comentat, és difícil 

trobar un equivalent al castellà quan es tracta d’un terme concret d’una llengua 

concreta utilitzat en un moment concret. Perdoneu les repeticions, però crec que és 

necessari enfatitzar la situació. Així doncs, vaig decidir que la millor opció era seguir la 

mateixa pauta que amb el terme comentat anteriorment, i mantenir-la intacta. Si l’autor 

volia apel·lar a les seves arrels, jo no sóc ningú per negar-li aquest desig. 
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A la sala d’equipatges de Greyhound 

Aquest poema no ha estat dels més complicats de traduir, llevat d’un par de 

construccions i algunes referències culturals una mica complexes.  

Per començar ens trobem amb el títol: A la sala d’equipatges de Greyhound. Per 

context més o menys s’entén, però vaig pensar que potser hi hauria algun equivalent 

de Greyhound. 

Segons la primera accepció de WordReference un Greyhound és un galgo, i per tant 

dubto que tingui una sala d’equipatges. Si anem al Collins trobem això: 

Greyhound(ˈgreɪhaʊnd) N (US) (also Greyhound bus) autobús m de largo  

recorrido. (WordReference, 2018) 

Això ja és més útil. A Google vaig trobar pàgines d’horaris de busos de llarg recorregut 

i després de endinsar-m’hi en un parell o tres, vaig arribar a la conclusió que calia 

deixar Greyhound tal i com estava, que pel que s’explica al poema seria totalment 

comprensible. A més, si tenim en compte que es tracta d’una empresa, val més no 

traduir el nom. 

A banda d’això, m’agradaria comentar el tema de l’argot. Després del comentari 

d’Udol, ha quedat clar que Ginsberg utilitza moltes paraules d’argot. La primera que 

em va cridar la atenció va ser cop, poli en català, al tretzè vers. Aquí no hi va haver 

problema. El problema apareix sis versos més avall, quan parla d’un negre amb bigoti 

que es diu Spade. Spade no només és el nom sinó un joc de paraules que fa 

referència a un significat pejoratiu de la paraula. Spade, segons el WordReference, és 

una de les vulgaritats que s’utilitzaven per anomenar els negres (WordReference, 

2018). L’equivalent seria negrot o marró. Seguint la pauta utilitzada amb America, vaig 

decidir mantenir-la en anglès i explicar el joc de paraules en un peu de pàgina.  

Més endavant ens trobem amb el terme fairy, que en argot significa homosexual. 

Aquesta no va ser difícil, però trobo que és un tema a comentar ja que el terme en sí te 

una connotació més aviat irònica i no tant despectiva. Vaig optar per marieta que, al 

meu parer, és el símil més proper. 

Per últim, he de fer incís en una construcció una mica estranya: “The grayish-green 

whale’s stomach interior loft”. Aquesta va ser complicada, tot i que després del Sutra 

del gira-sol ja m’esperava qualsevol cosa. En aquest cas, Ginsberg es refereix a unes 
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golfes de color verd grisós, però el que no em quedava clar era l’estómac de balena. 

Jo mai he vist un estómac de balena, però em sona estrany que pugui ser verd grisós. 

Potser m’equivoqui. Al final, amb la tutora vam arribar a la conclusió Ginsberg utilitzava 

els conceptes per separat, com dos adjectius diferents. Tot i que el que havia de 

quedar clar en aquest fragment és que les golfes tenien una pinta terrible. Vaig decidir-

me per fer una petita amplificació i fer més evident la comparació amb l’estómac d’una 

balena, traduint així el fragment per “l’interior verd grisós de les golfes com l’estómac 

de balena”. 

Salm III 

Aquest poema és un dels que més criden l’atenció de tot el llibre degut a la seva 

referència directa a la religió. Durant tota l’obra fa al·lusió al seu ateisme, però en 

aquest cas utilitza el tercer salm del llibre dels Salms per fer una crítica social cara la 

seva condició d’escriptor i el maltractament que va rebre la seva generació. El salm 

(oficial) comença així: 

Senyor, quants n’hi ha que em persegueixen 

Salm del recull de David. De quan fugia del seu fill Absalom. 

Senyor, quants n’hi ha que em persegueixen! 

Són molts els qui s’alcen contra meu. 

Són molts els qui diuen de mi: 

«No espereu pas que Déux el salvi.» 

(Salms, 1r  bloc: 3)  

Així doncs, queda clar que utilitza la religió per fer crítica de la mateixa i de tota la 

censura que va rebre per part de les autoritats més conservadores. La traducció del 

títol és òbvia. Blasfèmia pura. 

El primer problema real el trobem al primer vers: Skid Road. La primera troballa és un 

grup de música del 86, per tant queda descartada i cal endinsar-se més al món de 

Google. Segona troballa: Skid Row, altrament dit Skid Road. Ens podria servir.  

Segons la traducció al castellà fa referència als barris marginals en general, però  a 

l’original està en majúscules i això fa dubtar. Segons un informe de la BBC, es tracta 

de “l’infern de la major concentració d’indigents als Estats Units” (González, 2014). 

Segons el mateix article, és una zona de mala mort situada a Los Ángeles, però 

Murray Morgan en el seu llibre Skid Road (1960) detalla diverses zones com aquesta 

al llarg de tot Estats Units. Entre aquestes s’inclou Pioneer Square, a Seattle, que és 
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on Ginsberg va escriure aquest poema. Com que és una designació molt explícita, he 

preferit optar en aquest cas per la domesticació de la traducció castellana i mantenir 

barris marginals, per tal de fer el poema més accessible a la cultura catalana.  

Sembla que després d’això queda tot resolt, però no. Al principi de la segona estrofa 

(línies 10 i 12), Ginsberg ens parla de la flor recta (straight flower) i la flor torta 

(crooked flower) en una clara metàfora que deixa palès que no hi ha un únic camí a 

seguir per trobar la llum. En aquest cas, straight i crooked  podrien fer referència als 

termes honest i deshonest, amb un joc de doble significat. Ara bé, el català en aquest 

punt ens permet jugar però no guanyar. La rectitud en català també es pot referir a la 

honestedat, però el torcement ja és una altra cosa. És cert que quan una cosa com pot 

ser el dia o la nit es torcen és que hi ha alguna cosa que no ha anat bé, però la lectura 

no és tan clara com en el primer cas. Tot i així, opino que la opció més convincent és 

la de mantenir rectitud i torcement, no perquè soni a novel·la de Tolstoi sinó perquè 

com acabo de dir, la lectura de rectitud és clara pel que fa al doble significat i ja 

acompanya al torcement, que tot i no ser tant clara, per context adquireix la mateixa 

condició. 

Per últim, m’agradaria comentar l’ús de la paraula panerola. No m’agrada. Cockroach 

en anglès i cucaracha en castellà. Les dues sonen fastigoses. Panerola, en canvi, 

sona a estri de cuina. A mi almenys em sona a estri de cuina. Un cullerot per servir la 

sopa el dia de Nadal. A mi em convenç. El problema que hi ha amb la paraula 

panerola és que és l’equivalent exacte a l’anglès cockroach, per tant no hi ha millor 

alternativa i toca conformar-s’hi. Altres opcions són tartana, escarabat de cuina, cuca 

patxa, cuca molla i molts d’altres que sonen a títol de conte  infantil. 

Un asfòdel 

Aquest poema no ha presentat tanta dificultat com la resta. L’única cosa que ha estat 

un repte ha sigut el títol. Abans de la lectura i traducció de Un asfòdel, no tenia ni idea 

de què era un asfòdel. Tal i com assenyalen l’Enciclopèdia Catalana i diccionaris.cat, 

un asfòdel és el “nom de diverses plantes de la família de les liliàcies (Asphodelus sp), 

com l’albó, el cebollí o la porrassa”.  

La referència a aquest tipus de planta ha estat recurrent a la literatura, i molts dels 

poetes i escriptors que han influït o han pogut influir en Ginsberg li han donat un ús. 

Dos exemples en són Ezra Pound al seu poema Canto XXI (Pound, 1928: 17). 
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Danced there Athame, danced, and there Phaethusa 

With colour in the vein, 

 Strong as with blood drink, once, 

With colour in the vein  

Red in the smoke-faint throat. Dis caught her up. 

And the old man went on there 

beating his mule with an asphodel.  

O William Carlos Williams en el seu recull de poemes Asphodel, that greeny flower 

(1955). En aquest cas, només ha calgut comprovar com s’havia traduït la paraula en 

ambdues versions, però lamentablement no n’he trobat cap en català. Pel que fa a les 

versions castellanes, les dues s’han traduït com asfódelo, i per tant, és de suposar que 

el català hagués optat per asfòdel, tot i que amb els traductors poètics mai se sap. 

El poema segueix la tònica de mètrica lliure que presenten tots els poemes del recull, 

però pel que fa a la forma i el to, podríem dir que es tracta dels més acadèmics. Així 

doncs, només m’he hagut de limitar a seguir la pauta marcada per Ginsberg però al 

català. Afortunadament no hi havia vocabulari gaire més complex o construccions 

enrevessades com per exemple les del Sutra del girasol.   

L’automòvil verd 

Tot i l’extensió del poema, només comentaré un parell de coses, i ambdues tenen a 

veure amb vocabulari. L’autor, al poema, esmenta diverses vegades les Muntanyes 

Rocalloses (Rocky Mountains), però només s’hi refereix una vegada amb aquest nom. 

Després d’aquesta primera vegada, sempre es refereix a les Muntanyes Rocalloses 

amb el diminutiu de Rockies. S’ha de traduir? O més ben dit, es pot traduir?  

La meva primera decisió va ser no traduir el diminutiu, pel que quedava Muntanyes 

Rocalloses i posteriorment Rockies. Pel que fa a la coherència, no en tenia gaire, ja 

que el nom “oficial” es mostrava traduït però el diminutiu no. Llavors vaig provar de no 

traduir cap dels dos termes, pel que quedava Rocky Mountains i Rockies. Aquí ja hi 

havia més coherència, però mantenir el sintagma anglès tampoc era plat del meu gust, 

i per tant vaig haver de pensar un diminutiu que s’adeqüés amb Rockies. No n’hi havia 

cap que em fes el pes, de manera que vaig tirar de gandul i vaig decidir retallar les 

muntanyes, pel que va quedar únicament rocalloses. Es veu més curt, i tot i no fer el 

mateix efecte que el diminutiu original, crec que funciona. És simple i concís. 
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El mateix em va passar amb el sintagma City & County Building. Exactament el mateix. 

Al principi ho vaig traduir com Edifici City & County, però com veieu fa bastant mal als 

ulls. Després de buscar una mica vaig trobar que és l’equivalent a la casa de la vila, 

només que s’amplia al comtat, en aquest cas al de Denver. Un calc en aquest cas no 

em va semblar una mala idea, i per tant ho vaig deixar com Edifici de la Ciutat i el 

Comtat. Comprensible per als lectors autòctons i no fa tant mal d’ulls. 

Orfe salvatge 

Pel que fa aquest poema, hi ha una frase que em va tenir dies pensant, i una mica 

més i em treu el son. Els versos tres i quatre parlen del fill del fugitiu hot rod angel.  

Angel no va ser difícil de traduir, però què vol dir hot rod? 

Vaig visitar l’Urban Dictionary, però la primera accepció parlava “d’aplicar Tabasco al 

penis abans de l’acte oral” (Urban Dictionary, 2018). Això no em servia de gaire. 

Afortunadament, hi havia una segona accepció on apareixia el concepte hot rod car, 

que és bàsicament un bòlid. Ho vaig confirmar buscant algunes imatges a Google. 

Com que la unió d’àngel i bòlid era una mica forçada, amb l’Auba vam pensar que es 

podia referir a algú que corre molt, i més tenint en compte que Ginsberg ens parla d’un 

fugitiu. Per tant, s’havia de trobar un terme adequat que encaixés bé amb el vers i que 

no fes trontollar tot el sintagma. La traducció castellana en aquest cas no em va ajudar 

gaire, ja que parla d’autos preparados, i perd totalment el significat de hot rod. En 

aquest punt se’m va acudir que podia jugar amb l’accelerador i el fet de prémer-lo a 

fons, de  fotre-li canya. Àngel d’accelerador premut no em sonava gens bé, 

necessitava trobar un terme més col·loquial que fos sinònim de prémer. Bingo. Pitjar. 

Pitjar era el sinònim perfecte. Pitjar és correcte pel que fa al diccionari, i sona a 

trepitjada, i com que l’accelerador es trepitja... en fi, el problema va quedar resolt, al 

meu parer, d’una manera més que correcta. 

Per un altre cantó, hi havia més problemes de vocabulari. Al segon vers de la setena 

estrofa, apareix un terme que ja havia vist anteriorment, però que em va tenir una 

estona pensant: flophouse. Aquest terme l’havia vist a novel·les de Charles Bukowski i 

Henry Miller, però un autor que l’utilitza molt sovint és Irvine Welsh en les seves 

narracions sobre l’Escòcia més depravada. En el cas de Bukowski o Miller, vaig trobar 

traduccions al castellà que utilitzaven el terme sumidero o fumadero, però Federico 

Corriente, el traductor de Welsh, utilitza l’expressió pensión de mala muerte, que tot i 

ser un sintagma llarg, és la traducció més exacta de flophouse. Així doncs, vaig decidir 
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que l’amplificació era correcta, que no calia buscar més i que ja hi havia algú que havia 

pensat per mi.    

  



147 

 

6. Conclusions 

A mode de conclusió, podria dir que traduir poesia és una tasca molt diferent a la 

traducció convencional. Tothom espera que jo digui que he après a ajustar mètrica i 

rima, de forma convencional. O fins i tot que el català té una melodia fantàstica. Em 

sap greu ser així de decebedor, però traduir la poesia de Ginsberg no ha estat una 

tasca convencional. Tampoc tenia mètrica ni rima. I el català en alguns casos m’ha 

jugat males passades. Això sí, penso que he fet bona feina tenint en compte els 

precedents, que eren pràcticament inexistents.  

Però la conclusió més clara que en trec de la realització d’aquest treball és que, tot i 

l’extensió, amb prou feines he aconseguit abraçar un 1% de tot el que va ser la 

Generació beat, i que amb prou feines he obert una escletxa cap a les profunditats 

Ginsbergianes. Tot i així, opino que ha estat un dels treballs més sucosos que he 

tingut el plaer de realitzar.  

“Agafa-t’ho amb calma.” Aquestes eren les paraules dels més assenyats quan vaig 

presentar la meva proposta. “T’has ficat en un bon merder.” Paraules dels realistes. 

Sort que m’ho he pres amb calma, perquè si ho hagués hagut de fer  en dues 

setmanes, hagués mort. Literalment. Realment no tenia per mà la traducció poètica, no 

sabia què em podia suposar traduir una obra d’aquestes magnituds, però gràcies a 

això he descobert una vessant literària fins fa poc desconeguda per a mi.  

Així doncs, he redactat una llista de nou conclusions per resumir la meva experiència: 

1. Traduir un poema sense mètrica ni rima aparent pot semblar fàcil. “Pot”. 

2. Endinsar-se al cap d’un poeta com Ginsberg és com suïcidar-se dolçament. 

3. Revisar traduccions alienes pot ajudar en la mateixa mesura que pot espatllar el 

teu propi text (com per exemple el cas de blue/trist vist anteriorment). 

4. Redactar de manera poc convencional sobre un tema poc convencional en 

alguns casos pot resultar acadèmic. 

5. Mai s’haurà pensat en una solució prou bona per aconseguir l’exactitud.  

6. La revisió no és una pèrdua de temps, és el temps directament. 

7. Una petita compensació poètica de tant en tant no fa mal als ulls. 

8. Comparar textos paral·lels amb la teva traducció és una bona idea. 

9. Demanar un cop de mà a una persona externa ajuda satisfactòriament en la 

presa de decisions. 
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7. Annex 

7.1. Transcripció de l’entrevista a Pepa Úbeda 

Abans que llegiu la transcripció, m’agradaria aclarir que s’ha retallat part de la 

conversa per tal d’agilitzar la lectura dels punts claus de l’entrevista. Així doncs, s’ha 

transcrit únicament la part esencial de l’entrevista. 

P: Sí? 

D: Hola, Pepa, sóc en David. No et faig anar malament oi? 

P: No, no, cap problema. 

D: Com ja et vaig comentar, trucava per fer un parell de preguntes. 

P: Fes, fes. I tant. 

D: Més que res, m’encantaria saber com havies descobert l’autor i una mica el què et 

fascinava d’ell. 

P: Mira, va ser una mica casual. Jo havia començat a escriure poesia i sense saber 

d’on venia em van dir que s’assemblava una mica. Quan em van convidar a la 

Universitat de Georgia, vaig conèixer gent i un d’ells era un advocat que estava a casa 

d’una persona del Departament Hispànic d’allí. Em va comentar que havia un poema 

meu que li recordava una mica a Ginsberg, a Howl. Jo li vaig dir que no l’havia llegit, 

que potser havia vist alguns fragments per sobre. És una mica com que passa de 

generació en generació dense adonar-te’n. A mi m’agradaven tots aquells grups 

musicals que d’alguna manera s’han vist influenciats per l’estil de Ginsberg. Perquè tot 

el que ha vingut després... ha sigut per ell. 

D: Moviment hippie, totalment. 

P: Hippie dels Beatles i tot. Clar, va ser una cosa transgressora. Llavors aquest home 

em va demanar si m’agradaria traduir el llibre pel gust de traduir-lo. Jo anava una mica 

liada, però és una cosa que em venia de gust. Vaig buscar Howl i em vaig posar a 

traduir. I de fet, hi havia una traducció de no recordo si un portuguès o un gallec, però 

a mi no m’agradava gaire i em vaig adonar que el català donava molt més joc poètic. 
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D: Déu ni dó. 

P: Al final vaig acabar i el vaig presentar com a treball, dedicat a la meva família i tot. 

L’advocat aquest que et dic va quedar-ne content i em va dir que parlés amb els 

hereus, que potser estaven d’acord amb publicar-la i em van dir que sí. Ara em toca 

traduir tota l’obra. És una bogeria, tinc una feinada... 

D: Jo només amb traduir Udol i altres poemes ja n’he tingut prou. Mai més.  

(Riures) 

D: Ara de veritat, també em sorprèn el fet que siguis la primera persona que ho ha 

traduït al català. 

P: Home, la veritat és que és un llibre que val la pena. Però de fet, jo no sóc la 

primera. No, no, no. La primera versió és d’un grup de Mallorca, que es titula Alarit. Jo 

també m’ho pensava, però vaig a Santa Coloma de Farners vaig descobrir que no, i de 

fet me’l van deixar, però quan vaig començar a llegir vaig trobar que era una edició una 

mica pobra. Que no hi havia gaire suc. 

D: Pel que havia trobat pensava que sí. Que interessant. 

P: Però d’ell, realment no s’ha fet res amb català. La censura... Tot el que hi ha és molt 

fluix. 

D: Tota la raó. Bé, bàsicament era això, a més d’agraïr-te la implicació en el treball. El 

teu treball m’ha anat de perles per complementar els comentaris.  

P: Sí necessites alguna cosa més ja ho saps. Estem en contacte. Si vaig a Barcelona 

ja t’avisaré. 

D: Et convidaré a dinar. 

(Riures) 

Ens acomiadem.  
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