
LES DONES DE LA
GENERACÍ BEAT 

“The Lady is a humble thing. 

Made of death and water. 

The fashion is to dress it plain. 

And use its mind for border." 

Elise Cowen 
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Les dones de la Generació Beat

1.INTRODUCCIÓ

Aquest treball tracta sobre les dones de la Generació Beat. Vaig pensar que estaria bé fer un treball

sobre aquesta generació ja que és un moviment no gaire conegut per la gent, molt diferent a qualsevol

altre. Crec que serà una bona idea dedicar un treball com aquest a unes dones de les quals se'n sap

tant  poc  i  se'n  té  tanta  poca  informació.  Si  més  no,  quan  es  parla  d'aquesta  generació  només

s'esmenten noms masculins i la gent ni es para a pensar en les dones, si n'hi van haver o no i quin

paper van jugar-hi. 

Des d'un principi em plantejava fer el treball de recerca sobre la Generació Beat, però no tenia pensat

cap  tema en concret. És un moviment literari que em va cridar molt l'atenció, per les seves diferències

tan  evidents  amb  altres  moviments  literaris  més  “formals”.  Un  dia,  buscant  informació  d'aquesta

generació me'n vaig assabentar que també hi van haver dones en aquest moviment. Vaig anar buscant

i buscant, i me'n vaig adonar de totes les dificultats per les que havien anat passant durant les seves

vides, des d'avortaments fins a internacions en hospitals psiquiàtrics i assassinats. Aquestes dones no

només van ser musses, sinó també escriptores i és per això que crec que les vides d'aquestes dones

han  de  sortir  a  la  llum,  sobretot  les  seves  magnífiques  obres,  crec  que  no  es  mereixien  no  ser

explicades, per tot el que van arribar a passar i pel gran talent que tenien en l'escriptura. 

A mesura que he anat buscant informació, he vist que no hi ha traduccions de les seves obres en cap

llengua (si hi ha traduccions només són d'algun poema en concret però no hi ha cap obra traduïda

completa). Només hi ha les versions originals, en anglès. 

De part pràctica, doncs, he pensat que seria bo fer traduccions d'alguns poemes i analitzar-los. Crec

que això serà una bona manera de fer una ullada a les escriptores beats i veure algunes de les seves

obres.  També perquè  m'estic  plantejant  estudiar  traducció  i  interpretació  l'any  que  ve  i  d'aquesta

manera podré introduir-me mínimament en aquest món i veure si m'agrada o no.

Els objectius d'aquest treball són veure com eren les vides d'aquestes dones, observar quin paper i

quines influències van tenir sobre els beats, analitzar l'obra d'alguna autora beat, i veure si pertany a la

Generació beat només pel fet que està dins el mateix moviment, en la mateixa cronologia, o bé perquè

realment escriuen sobre els mateixos temes i de la mateixa manera, i per tant, poden ser considerades

dones beat. 

Ja no només és en aquest moviment, sinó en la literatura en general, a les dones no se'ls dona el

reconeixement que es mereixen, i això, per desgràcia, és un tòpic no només en la literatura, sinó també

en història, política, ciència, etc. És per això que vull dedicar el treball de recerca a totes aquestes

dones.

4



Les dones de la Generació Beat

2.CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL

Un moviment literari, cultural i social com va ser la Generació Beat no es pot arribar a entendre sense

abans parlar del seu context històric social i econòmic. És per això que ara farem una ullada a tots els

elements que van fer possible el sorgiment d'aquest moviment poc conegut per la gran majoria, però a

la vegada molt important i diferent. Aquesta generació d'escriptors, tan de poesia com prosa, va néixer

als Estats Units, quan s'estava acabant la Segona Guerra Mundial.

2.1.LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (EEUU)

La Segona Guerra Mundial va començar l'1 de setembre del 1939 amb la invasió germànica a Polònia i

les declaracions de guerra de Gran Bretanya i França a Alemanya.

Abans que els Estats Units s'incorporessin a la guerra, es dedicaven a proporcionar material bèl·lic als

països combatents,  concretament als  Aliats  (França, Gran Bretanya,  Polònia,  Austràlia,  Sud-Àfrica,

Canadà, i Nova Zelanda).

Va ser a partir del 7 de desembre del 1941, amb l'atac dels porta-avions japonesos a la base nord-

americana Pearl Harbour, a l'illa d'Oahu, Hawaii, que els Estats Units van decidir entrar en guerra,

posicionant-se a favor dels Aliats. Així, la guerra es va estendre també al Pacífic i a l'Àsia i es va

convertir en una guerra vertaderament mundial.

A partir del 1941, el fet que els homes s'incorporessin als serveis militars va suposar que les dones

comencessin a treballar a les fàbriques, substituint així als homes que estaven a la guerra. Al 1943 ja hi

havia una indústria amb més de dos milions de dones treballant. També es va poder observar una gran

millora en el sentit econòmic de les plantes que proporcionaven municions i provisions de guerra. Però

no només hi va haver una millora econòmica en el sector industrial, sinó també en el sector agrari, que

es va beneficiar d'aquesta situació ja que va augmentar la producció de cultius. D'aquesta manera els

Estats Units van aconseguir guanyar més de cinquanta mil milions de dòlars i recuperar-se de la Gran

Depressió1.

El juliol del 1945 els Estats Units, amb l'ajuda de Canadà i el Regne Unit, van finalitzar el Projecte

Manhattan: la construcció de la primera bomba atòmica. Harry S. Truman, president dels Estats Units

en aquells moments, va autoritzar la utilització de la bomba atòmica per tal d'obligar el Japó a rendir-se

immediatament. El 6 d'agost de 1945 la primera bomba atòmica es va llençar a la ciutat d'Hiroshima, al

Japó, causant una destrucció total de la ciutat amb més de 75.000 morts i un nombre encara més gran

de ferits. Com que el govern japonès no es va rendir immediatament, el 9 d'agost una altra bomba va

ser llençada a Nagasaki. Japó es va rendir oficialment el 2 de setembre de 1945. Això va significar la fi

de la Segona Guerra Mundial.

1 La Gran Depressió va iniciar-se l'any 1929 amb la recessió econòmica mundial més gran de la història moderna, 
tant en profunditat com en duració.  L'impacte va ser tan profund que va arribar a canviar la situació econòmica 
mundial.
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2.2.DESPRÉS DE LA GUERRA (EEUU)

Així  doncs,  els  Estats  Units  havien  acabat  amb  la  guerra,  guanyant-la,  i  amb molts  pocs  danys

comparat amb els altres Aliats i les Potències de l'Eix (Alemanya, Itàlia i Japó). A més, era l'únic país

que  posseïa  la  bomba  atòmica.  D'aquesta  manera  els  Estats  Units  es  van  convertir  en  la  gran

superpotència mundial.

La guerra, com ens podem imaginar i com ens ha anat ensenyant la història al llarg del temps, va tenir

un gran impacte per a els nord-americans i, tot i que al territori dels Estats Units no s'hi va dur a terme

cap batalla, la guerra va afectar tots els aspectes de la vida quotidiana americana. Van experimentar,

doncs, un gran canvi pel que fa als aspectes econòmics i socials a les cases, cosa que va marcar un

patró a seguir durant els anys següents i també, com en la immensa majoria de canvis històric, polítics,

econòmics i socials, el sorgiment de nous moviments literaris, com el de la Generació Beat.

Va ser una època amb moltes oportunitats per a milions d'americans. Per als grups discriminats, la

guerra va ser el mitjà per obtenir  millores tant  socials com econòmiques. Concretament, per a les

dones i als afroamericans. D'aquesta manera la guerra es va convertir en un estímul per a canvis en un

futur. Recordem que les millores socials de les dones van ser degudes a la seva incorporació al sector

de la  indústria  i  així,  d'alguna  manera,  van  entrar  a  formar  part  completament  de  la  nació  nord-

americana de manera independent (en el sentit econòmic de la paraula). Ara, si volien, podien ser

dones lliures sense haver de dependre del sostre econòmic dels seus respectius marits. Però amb la

ideologia de la societat  nord-americana aquest no era un canvi gens fàcil.

La guerra, per tant, va provocar un gran gir en la vida de les dones nord-americanes. Com que milions

d'homes van entrar als serveis militars, tant el govern com la industria van començar a fer propaganda

amb  Rosie  the  Riveter2 per  tal  que les  dones  treballessin  a  les  fàbriques,  i  així  ho  van fer:  van

aconseguir incorporar les dones al sector industrial.  Les dones, però, trobaven injustes les diferències

salarials entre homes i dones. 

Un  cop  acabada  la  guerra,  les  dones  volien  continuar  treballant  però  a  les  indústries  ja  no  els

interessava que treballessin més, ja que això suposava menys llocs de feina pels homes que tornaven

de la guerra. Va ser per això que les dones es van queixar i  van protestar  contra les campanyes

propagandístiques que recomanaven a les dones deixar de treballar per tal que els homes que havien

servit a l'exèrcit durant la guerra ara es poguessin incorporar de nou als seus llocs de treball. Algunes

dones van poder continuar treballant però la majoria van haver de deixar les seves feines, ja fos per

influència dels seus marits, pares, o mitjans de comunicació. Aquesta experiència les va ajudar a fer un

pas més per la lluita de igualtat de drets entre homes i dones.

2  Rosie the Riveter és una icona cultural dels Estats Units que representa a les dones d'aquest país que treballaven a 
les fàbriques durant la Segona Guerra Mundial. És considerada, per tant, com una la icona feminista nord-
americana.
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Després de la guerra els Estats Units es van convertir en un país més conservador. La fi del New Deal3

i de la Segona Guerra Mundial van provocar un gir polític, psicològic i econòmic cap a la dreta als

EEUU.  La  guerra  va  canviar  alguns  papers  del  poder  polític  nord-americà  ja  que va accelerar  el

creixement de l'autoritat i  el  poder del president, que en aquells moments, recordem, era Harry S.

Truman.

El record del passat i els valors bàsics americans es van tornar encara més potents del que eren abans

de la Segona Guerra Mundial. És per això que els nord-americans es van quedar aferrats al statu quo,

ja que buscaven crear un futur més atractiu, estable i segur basat en el model de vida, que encara els

influenciava, del 1920. L'American Dream continuava viu.

2.3.L' AMERICAN DREAM

La idea d'American Dream la trobem per primera vegada a la  Declaració de la Independència dels

Estats Units4, que proclama que tots els homes són creats de manera igualitària i que són dotats pel

seu Creador amb certs drets inalienables incloent-hi: Vida, Llibertat i la recerca de la Felicitat. 

Aquesta idea, però, ha anat canviant durant els anys com a conseqüència dels canvis socials, polítics,

econòmics de la història. Als anys 50, doncs, l'American Dream consistia en tenir una casa als afores,

en un barri residencial, una feina estable, estar casat amb un home que mantingués econòmicament la

llar i tenir una mitjana de 2'5 fills.

Els  punts  més  clau  que  ens  serveixen  per  entendre  aquest  somni  americà  dels  anys  50  són

l'oportunisme, el moviment als afores, la prosperitat econòmica, la present discriminació, que encara

continuava, tant de raça com de gènere, i el futurisme5.

L'oportunisme, que es veu representat perfectament amb el lema “Anyone who can work can work”6 o

encara més clarament amb “America, the land of opportunity”7, estava començant a envoltar els Estats

Units i s'estava incrustant, cada vegada amb més rapidesa, a les ideologies dels joves nord-americans.

Els pares, d'aquesta manera, podien animar els fills a ser el què desitgessin ser, i sentir que realment

podien arribar a aconseguir-ho.

El  futurisme  va començar a formar part d'aquest  American Dream quan els Estats Units i la URSS

competien per la cursa espacial, que es va iniciar als volts del 1955, quan la URSS va començar a

treballar en llançaments de satèl·lits en l'espai.  Els americans començaven a ser més conscients del

3 El New Deal van ser un conjunt de mesures polítiques, basades en l'intervencionisme de l'Estat, posades en marxa 
pel Partit Demòcrata dels Estats Units i pel seu president, Franklin D. Roosevelt entre 1933 i 1937 per actuar de 
forma enèrgica sobre el que es consideraven les causes de la crisi provocada pel Crac del 29 de Wall Street. 

4 És un text polític fonamental per a la història dels Estats Units. Arran d'aquesta declaració les Tretze Colònies 
britàniques d'Amèrica del Nord se separaven del Regne Unit i esdevenien independents. Es va firmar el 4 de juliol 
de 1776, convertint-se així el dia nacional dels Estats Units (Independence Day, en anglès).

5 Cal no confondre el futurisme nord-americà amb el futurisme europeu. En aquest treball, quan parlem de futurisme 
ens referirem a l'estil innovador, encarat al futur i amb la invenció de nous objectes, dels Estats Units.

6 “Qualsevol que pugui treballar, pot treballar.”
7 “Amèrica, la terra d'oportunitats.”
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futur, i del que aquest podia implicar, i amb la por de trobar-se comunistes en territori nord-americà,

cosa  que  interpretaven  com  una  amenaça  cap  a  tota  la  societat,  van  començar  a  preparar  la

resistència de la post-guerra. 

Així doncs, van entrar en la Guerra Freda8 i això va ser degut, per una banda; perquè els russos van

guanyar la carrera espacial en llençar l'Sputnik9 el 1957, i per l'altra; pel fet que la bomba d'hidrogen

fos testada al 1952. Això va implicar que els nord-americans s'adonessin que la URSS podia fabricar

una bomba i llençar-la des de l'espai en qualsevol moment. 

Tot i això, el futurisme va continuar essent una idea popular entre la població americana, ja que la

tecnologia avançava cada dia amb més rapidesa. El futurisme va obrir les portes a nous conceptes i

idees, i a nous dissenys d'objectes comuns. Però treballar durament, ser fidel als valors familiars i

mantenir l'esperança era el que encara continuava essent el pilar del somni americà.

Tots aquests canvis estaven, al seu torn i en conseqüència, provocant canvis en els àmbits culturals

del cinema, la literatura i la música.

8 La Guerra Freda va ser l’enfrontament entre l'URSS i els Estats Units, amb els seus respectius aliats, després de la 
Segona Guerra Mundial (1945). La guerra freda va començar l'any 1947 després de molta tensió política entre un 
bloc i un altre. Era un enfrontament no declarat, sense ofensives militars, basat en la mútua amenaça.

9   L'Sptunik va ser el primer satèl·lit artificial de la història. A les 22:28 h del 4 d'octubre de 1957 l'URSS va enlairar
un coet R-7 des de Toretam, prop de Baikonur.
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3.EL MOVIMENT

3.1. LA GENERACIÓ BEAT

La Generació Beat va néixer als Estats Units en forma de grup de protesta i  com una contraposició als

valors culturals de l'Amèrica mainstream10 de la post-guerra. 

Com hem dit abans, el període després de la Segona Guerra Mundial és caracteritzat generalment

com un període optimista en la història americana ja  que els  Estats  Units  van sortir  d'una de les

guerres  més  devastadores  de  la  història  mundial  gairebé  il·lesos.  Per  això  es  va  convertir  en  la

superpotència econòmica i militar del món. Això va implicar una gran prosperitat econòmica i moltes

noves  oportunitats per a els nord-americans. L' American Dream que va sorgir en aquest temps va ser

la creença que qualsevol home podia obtenir una bona feina, una dona, fills, i viure en una casa als

afores. El cost d'aquesta estabilitat significava una conformitat cultural: se suposava que tothom havia

d'aspirar a tenir la casa Levittown11, una feina empresarial i la perfecta família nuclear. La Generació

Beat anava en contra de tota aquesta conformitat. Rebutjaven no només l'estil de vida de l'Amèrica

mainstream, sinó també el seu optimisme. Els artistes d'aquesta generació volien crear una alternativa

bohèmia a la cultura americana dominant,  criticant,  d'aquesta manera,  els  valors  mainstream i  les

estructures socials, reivindicant al cap i a la fi un canvi social.

Parlem de Generació Beat, però d'on prové la denominació d'aquest moviment? Que significa “beat”

exactament? O més ben dit; que volien transmetre els seus autors amb aquesta paraula? 

El terme “beat”  va sorgir el 1948 en una conversa entre Jack Kerouac i John Clellon Holmes. Aquest,

més  tard,  va  utilitzar-la  públicament  per  primera  vegada  el  16  de  novembre  del  1952,  quan  va

aparèixer  en  un  seu article  del  New York  Times  titulat:  “This  is  the  Beat  Generation”,  el  qual  va

sorprendre i despertar curiositat a molta gent. El significat de “beat”, doncs, va començar a utilitzar-se

per designar cansament, resignació i decepció. Hebert Huncke, un dels principals i primers autors beat,

ho entenia com a “beaten”, és a dir, colpejat, vençut. 

Amb aquesta sensació de cansament i d'estar colpejat era com Jack Kerouac, al principi, descrivia que

se sentien els autors de la seva generació; sense encaixar en la cultura mainstream nord-americana de

post-guerra, ja que no treballaven ni com a soldats, ni com a joves empresaris. Una de les moltes

raons per les quals els  beats no se sentien identificats amb l'Amèrica del moment era principalment

perquè no creien amb feines com aquestes i per això van haver de fer grans esforços per subsistir

vivint en apartaments bruts, traficant drogues, cometent crims i fent auto-estop per tot el país perquè

no podien estar-se quiets sense avorrir-se. John Clellon Holmes, apart de Jack Kerouac, també parla

de beat  a On the road, escrita el 1951 però publicada el 1957:

10 “Mainstream”: normal, el corrent principal i establert. 
11 És el nom dels afores creats per William Levitt i la seva companya, Levitt & Sons. Van ser construits després de la 

Segona Guerra Mundial per a els soldats que tornaven de la guerra i les seves respectives famílies amb cases barates.
Es tractava de milers de cases aliniades que eren pràcticament idèntiques. Tenien una valla blanca, gespa verda i una
cuina moderna amb tots els nous aparells. 
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“The night was getting more and more frantic. I wished Dean and Carlo were there - then I realized

they’d be out of place and unhappy. They were like the man with the dungeon stone and the gloom,

rising from the underground, the sordid hipsters of America, a new beat generation that I was slowly

joining.” 12

Però més endavant, Jack Kerouac, que era catòlic, va dir que s'havia d'entendre com un sinònim de

“beatific”, de “beatitude”: un estat personal de pau i de felicitat i una consciència orientada a la cultura

oriental i la meditació. 

A més a més del significat de cansament i beatitud també implica la sensació d'haver estat usat, de ser

cru, de ser carn viva, d'estar en brut. Implica una mena de nuesa de la ment i de l'ànima; una sensació

de ser reduït als fonaments de la consciència. Els autors d'aquesta generació, en la paraula “beat”, en

definitiva, volien comprendre-hi la foscor, el lloc més real de l'existència, la recerca d'experiències que

no es podia trobar entre els límits opressius de la classe mitjana nord-americana.

Com hem dit, l'article de John Clellon Holmes va tenir molta repercussió entre el públic i quan es va

publicar On the Road la societat va començar a preguntar i parlar d'aquest nou moviment que poc a

poc anava prenent forma. És per això que amb la intenció de parodiar i desprestigiar aquest moviment,

el  1958 va aparèixer  el  terme  “beatnik”,  paraula  formada per  la  combinació de  “beat” i  “Sputnik”,

implicant que es tractava d'un moviment de símbol comunista i per tant anti-americà.

Segons Kerouac, dins la Generació Beat podem distingir dos tipus de beat: els “active beats” i els “cool

beats”. Els “active beats” eren els artistes, els inspiradors, com per exemple el personatge de Neal

Cassady, Dean Moriarty, a  On the Road. Els “cool beats” eren els que utilitzaven un llenguatge més

vulgar, fred i antipàtic, les noies dels quals no parlaven i anaven vestides de negre.

Els beats van estar influenciats per la bohèmia, la Lost Generation i el hipster movement.

La  Lost Generation  va ser una generació d'escriptors que va sorgir  després de la Primera Guerra

Mundial. Eren vistos, degut a les seves experiències i l'alteració de la societat del moment, com una

generació de cínics, desil·lusionats i  sense estabilitat emocional o cultural. Dins d'aquest moviment

literari  hi  destaquen:  Ernest  Hemigway,  F.  Scott  Fitzgerald  i  Gertrude Stein  entre  d'altres.  El  nom

d'aquesta generació va sorgir quan Gertrude Stein li va dir a Ernest Hemingway: “You are all a lost

generation”13. Hemingway va utilitzar-ho com a epígraf a The Sun Also Rises (1926), una novel·la que

captura les actituds d'un conjunt de joves treballadors, desil·lusionats i expatriats, vivint a la ciutat de

París de la postguerra.

El  hipster  movement va ser  una cultura  underground que va  aparèixer  a  Nova York  als  anys  20

12 La nit s'estava posant més i més frenètica. M'hagués agradat que en Carlo i en Dean fossin allà (després vaig

comprendre  que estarien  fora  de  lloc  i  incòmodes).  Eren  com l'home del  calabós  i  les  tenebres,  emergint  de

l'underground, els hipsters sòrdids d'Amèrica, una nova generació beat a la que lentament m'anava unint. 
13 “Sou tots una generació perduda.”
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constituïda per homes de classe mitjana que anaven ben vestits, consumien drogues, escoltaven jazz,

bevien alcohol i voltaven pels carrers de Times Square a la nit. Tots els beats estaven encantats amb

els hipsters, i fins i tot en van incloure un d'ells dins el seu moviments: Hebert Huncke.

Com hem indicat abans, la Generació Beat rebutjava la majoria d'ideologies opressives de la cultura

conformista i consumidora, que ells denominaven “square culture”14. La ideologia de l'American Dream

forçava a qualsevol que no hi aspirés a quedar-se a la perifèria de la societat.  Així doncs, aquest

període va estar caracteritzat  per una sèrie de rebutjos a qualsevol que no estigués dins aquesta

societat  conformista  de  l'American  Dream.  Que  algú  s'etiquetés  com  un  “outsider”15 no  només

significava  una  certa  exclusió  social  sinó  que  fins  i  tot  podien  considerar  aquesta  persona  un

comunista, un aliat dels soviètics i culpable de traïció als Estats Units. La pressió del conformisme, per

tant,  era  molt  opressora  i  l'ètica  beat  anava  totalment  en  contra  d'ella.  Els  beats  rebutjaven  les

paranoies de la Guerra Freda, el conformisme empresarial, la cultura consumista, la repressió social. 

Els grups bohemis  beats de Nova York, San Francisco, Denver i Chicago, van tractar molts temes

diferents: experimentació amb drogues i sexe, la recerca d'experiències extremes, música jazz, revolta

social, experimentació literària radical, anit-materialisme,... però per sobre de tot reivindicaven el desig

de viure la vida. Tot i que s'ha dit que no era el seu objectiu, els beats van acabar creant una revolució

cultural, estètica i filosòfica.

3.2. INICI DEL MOVIMENT

La Generació Beat va començar concretament a la Universitat de Columbia, a Nova York, el 1944, on

es van conèixer  Jack Kerouac,  Allen Ginsberg i  Lucien Carr.  Lucien Carr  els  va presentar   David

Kammerer i aquest, més tard, els va presentar a William S. Burroughs, el qual va introduir els  beats en

tot el tema de l'experimentació amb drogues. Carr i Ginsberg, companys de classe, parlaven sobre la

necessitat d'una nova visió que s'oposés a les idees literàries, que ells percebien com a conservadores

i formals, dels seus professors. Gregory Corso,  John Clellon Holmes i Neal Cassidy també van ser

membres d'aquest grup tot i que la seva influència potser no va ser tant gran com la dels altres. Llavors

van conèixer Hebert Huncke, el qual, com hem explicat abans, els va introduir al terme “beat”. 

Els beats van estar influenciats per diferents estètiques fins arribar a construir la seva pròpia visió de

literatura i cultura. Alguns creadors de la Generació Beat sostenen que els poetes romàntics van ser la

principal influència per la seva escriptura. Percy Bysshe Shelley16 i William Blake17 són normalment

citats com especials influenciadors del desenvolupament de l'estètica beat. 

14  “square culture”: cultura quadrada, avorrida, antiquada.
15  “outsider”: estranger, marginat.
16 Percey Bysshe Shelley (1792-1822) va ser un escriptor romàntic anglès influenciat pels filòsofs del segle XVIII. 

Era revolucionari en la religió, la moral i la política. També es conegut per la seva associació amb John Keats i Lord
Byron. Estava casat amb Mary Shelley (autora de la novela de Frankenstein)

17  William Blake (1757-1827) va ser un poeta, pintor, gravador i místic anglès. Tot i que va ser poc conegut durant el 
transcurs de la seva vida, actualment la seva obra és altament considerada.
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Lawrence Ferlinghetti, un escriptor  beat que pertanyia a la Marina nord-americana i que va treballar

amb els moviments de resistència de la Segona Guerra Mundial, després de la guerra es va instal·lar a

San Francisco, on va obrir City Lights Bookstore. City Lights es va convertir ràpidament en el nucli de

la Generació Beat, ja que va servir de llibreria, editorial i lloc de reunió pels beats. 

Les crítiques a l'estètica i el comportament dels beats van venir de molts racons de la societat. La

comunitat acadèmica van riure's, ridiculitzar i titllar els  beats d' “anti-acadèmics”, “anti-intel·lectuals” i

poc refinats, tot i que cal que recordem que moltes de les seves teories van ser ideades gràcies als

professors que van tenir.

L'Amèrica mainstream estava horroritzada per la seva homosexualitat i l'ús il·legal de drogues. Poetes i

novel·listes tradicionals menyspreaven els escriptors beat. I com aquests, també polítics com Joseph

McCarthy18 van considerar elements de la ideologia Beat com a comunistes, i per tant, una amenaça

per la seguretat de la nació. Els beats, però, van escoltar totes aquestes crítiques sense desintegrar-

se. Tot i així,  la seva curta durada al centre de la literatura i cultura podríem arribar a atribuir-la a

aquest menyspreu que se'ls va tenir. 

La  poesia  de  la  Generació  Beat estava  orientada  a  la  representació,  sovint  llegida  en  públic  i

acompanyada per música jazz. És per això que a Kenneth Rexroth se li va ocórrer la idea de reunir-se

amb alguns dels seus amics poetes i cinc més de prometedors i desconeguts per tal de fer una lectura

de poesia. Aquest esdeveniment va tenir lloc el 7 d'octubre de 1955 a la  Six Gallery i va marcar el

principi  d'un  moviment  literari  nacional  amb molts  artistes  afiliats,  que  avui  anomenem  beats.  La

primera lectura  de  la  Six  Gallery,  que era  una galeria  d'art  situada en un taller  de  cotxes  a San

Francisco, va servir per connectar els autors beat de la costa est amb els de la costa oest. En aquesta

lectura s'hi van trobar: Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gary Snyder, Michael McClure, Philip Whalen i

Philip Lamantia, amb Kenneth Rexroth com a mestre de cerimònies. 

D'aquesta  manera  es  va  anar  formant  un  vincle  entre  aquests  autors,  amb unes  ideologies  molt

diferents a les de la societat nord-americana de la post-guerra, i amb una voluntat d'anar més enllà de

la literatura que va acabar convertint-se en la Generació Beat. 

3.3.SEXUALITAT

Tal i com hem explicat en l'apartat anterior, els beats van experimentar amb molts temes i un dels més 

importants és el sexe. I si parlem de la sexualitat en la Generació Beat hem de parlar d'homosexualitat.

Els  beats aprovaven les relacions i experiències homosexuals, no només en les seves obres, sinó

també en la  vida  real.  Allen  Ginsberg,  per  exemple,  va ser  un  dels  membres dels  beats que va

18 Joseph Raymond McCarthy (1908-1957) va ser un senador nord-americà conegut pel seu antimcomunisme 
exacerbat. 
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participar en els moviments pels drets sexuals. 

La majoria dels escriptors de la Generació Beat eren homosexuals o bisexuals. És per això que, ja que

moltes de les seves obres literàries eren auto-retrats o auto-biogràfiques, el tema de l'homosexualitat

era comú entre aquests autors i les seves obres.

Allen  Ginsberg  és  probablement  l'home  gai  més  conegut  dins  aquesta  generació.  Va  declarar

públicament que era homosexual i, de fet, va estar fins al final dels seus dies en una relació amb Peter

Orlovsky.  Ginsberg  pot  ser  considerat  com el  primer  beat que  va  expressar  en  les  seves  obres

obertament  el  contingut  homosexual,  a  diferència  d'altres  escrits  beat que  s'hi  referien  en  algun

moment però no ho expressaven tan lliurement.

Una altra gran icona dels beats, William S. Burroughs, va ser també considerat bisexual. Tot i que ell

mateix va admetre alguns “encounters”19 homosexuals, no es va etiquetar mai com a tal. 

A Jack Kerouac ni se'l va etiquetar com a homosexual, ni tampoc va declarar-ho mai. Tot i així, es creu

que tenia alguns encounters homosexuals però que eren ocasionals. En algunes cartes intercanviades

amb Allen Ginsberg es qüestionen les respectives identitats sexuals.

Moltes  obres  beat  contenen  continguts  explícits  i  algunes  grans  icones  del  moviment,  com Allen

Ginsberg i  William S.  Burroughs,  van ser  portades als  tribunals  per  culpa de les  obscenitats  que

contenien les seves obres. Ginsberg, al poema  Howl,  parlava de sexe homosexual, i  Burroughs, a

Naked Lunch parlava de l'ús de narcòtics i de pedofília. Tot aquests temes tractats en les seves obres

anaven en contra dels valors de la societat conservadora dels Estats Untis i va ser per això que van

xocar tant a la societat nord-americana i van arribar a ser portats als tribunals. Cal dir, però, que els

editors van guanyar el judici i això va ajudar a reduir les censures en obres literàries als Estats Units.

Com hem anat dient, la Generació Beat va néixer com una reacció a l'opressió del model de societat

establert pel model de govern d'Eisenhower20, que donava més poder a l'autoritat. Va néixer, doncs,

com  una  contraposició  a  l'American  Dream  perfectament  representat  a  la  sèrie  televisiva  nord-

americana  Leave It to Beaver, estrenada el 1957. Mentre tot això anava prenent forma, el sexòleg

nord-americà, Dr. Alfred Kinsey21, i les seves publicacions, Sexual Behavior in the Human Male (1948) i

Sexual Behavior in the Human Female  (1953)22,  van tenir  un gran impacte en la societat.  Segons

l'informe del 1948, un 46% dels homes entrevistats havien tingut impulsos sexuals amb persones dels

dos sexes durant la seva vida adulta, i un 37% havia tingut almenys una experiència homosexual. En

comptes  de tres  categories  (heterosexual,  bisexual  i  homosexual)  la  Kinsey scale23 va ordenar  el

19 “encounters”: trobades
20 Dwight David Eisenhower (1989-1969) va ser el 34è president dels Estats Units, entre el 1953 i el 1969. Fundador 

de l'OTAN i un dels seus màxims impulsors, va posar l'armament nuclear com a la prioritat superior de defensa.  
21 Alfred Charles Kinsey (1894-1956) va ser un entomòleg, sociòleg i sexòleg estatunidenc. Apart de les seves 

investigacions zoològiques, va estudiar, a base d'amplíssimes enquestes (18.000 persones consultades), el 
comportament sexual humà.

22 “Comportament Sexual en el Mascle Humà” (1948) i “Comportament Sexual en la Femella Humana” (1953)
23 Escala Kinsey
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comportament sexual, tant físic com psicològic, en set grups. Això, doncs, ens serveix per entendre

perquè hi va haver l'emergència d'estètiques homosexuals. 

La publicació de Gore Vidal,  The City and the Pillar, el 1948, també va provocar rebombori entre la

societat americana pel fet de tractar el problema d'un jove que estava descobrint la seva orientació

sexual. Aquesta obra és considerada la primera novel·la després de la Segona Guerra Mundial amb un

protagonista obertament gai. És per això que va rebre moltíssimes crítiques, ja que en aquella època el

fet de ser homosexual estava considerat immoral, i es va convertir en un gran escàndol. La descripció

de Gore Vidal del seu protagonista homosexual era totalment masculí, a diferència de les altres obres

publicades fins llavors, on apareixien personatges homosexuals retratats com transvestits, femenins i

solitaris. L'objectiu de Vidal, amb el seu protagonista, era canviar els estereotips i els prejudicis sobre la

sexualitat als Estats Units.

L'homosexualitat en els beats va servir, d'alguna manera, per expressar la revolta contra l'opressió de

la societat i també com un mètode per estimular els propis sentits, per guanyar la visió que la gent

mainstream de l'època no tenia. Els beats creien que aquest mètode, entre altres, els portaria a un altre

nivell en termes literaris. Amb tot, l'homosexualitat en la Generació Beat va servir com un experiment,

mètode i a la vegada identitat que va impactar tant en el canvi de la societat com en la literatura i la

cultura nord-americanes. 

3.4.EXPERIMENTACIÓ AMB DROGUES

Els primers autors de la Generació Beat creien que l'experimentació amb drogues els era beneficiosa

per múltiples raons. És per això que utilitzaven molts tipus diferents de drogues, incloent-hi alcohol,

marihuana, Benzedrina, morfina, trementina i més tard drogues psicoactives24 com peiot, Ayahuasca i

LSD.

Els resultats d'aquesta experimentació són difícils de concretar,  però els  beats creien que algunes

d'aquestes  drogues  podien  millorar  la  seva  capacitat  intel·lectual,  el  plaer,  la  seva  creativitat,  la

percepció, el coneixement i la productivitat. La majoria del consum de drogues era experimental i els

beats no eren conscients dels efectes d'aquestes drogues. Els primers membres de la Generació Beat

van abusar molt de les drogues, sobretot de marihuana i alcohol, principalment durant els anys 50.

Amb el temps, però, no va disminuir, sinó que va continuar l'experimentació i cada vegada amb més

força. Molts  beats van consumir totes aquestes drogues esperant que els fes el mateix efecte que

suposadament els hi havia fet als grans genis de la música jazz com Charlie Park25.

Molts escriptors beat van arribar a escriure obres que molt probablement ara no existiren si no hagués

24 Les drogues psicoactives són les que alteren la cognició i la percepció de la ment, donant lloc a al·lucinacions, etc. 
25 Charles Christopher Parker Jr. (1920-1955), conegut com a Charlie Parker, va ser un saxofonista i compositor de 

jazz nord-americà. 
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estat  pel  consum  d'aquestes  drogues.  William  S.  Burroughs  va  utilitzar  la  seva  dependència  de

l'heroïna com una inspiració per escriure llibres com  Junky o  Naked Lunch.  Kerouac, per una altra

banda, va escriure On the Road, considerat com la bíblia de la Generació Beat, en tres setmanes, en

un rotlle de paper de tele-impressora i durant llargues sessions de prosa espontània, gràcies a un

excés  de  Benzedrina.  D'aquesta  manera  va  crear  un  estil  d'escriptura  totalment  personal,  amb

influències del moviment jazz bebop i les seves improvisacions.

3.5.MÚSICA JAZZ

Quan  el  moviment  Beat estava  començant  a  agafar  forma,  el  bebop ja  estava  creixent  fort,

especialment a Nova York. Va ser un estil innovador de jazz, amb el seu punt més àlgid als anys 40,

caracteritzat per grups petits de música en comptes de grans orquestres de jazz. El bebop va néixer al

centre de la ciutat Nova York, amb musics com Dizzy Gillespie, Charlie Parker o Miles Davis.

Els autors beat van passar moltes hores a clubs de Nova York, envoltats pel ritme del jazz. Per ells el

jazz era una manera de viure totalment de diferent, a través de la qual podien arribar a la creativitat.

John Clellon Holmes, a la seva obra Go, explica:

“In this modern jazz, they heard something rebel and nameless that spoke for them, and their lives

knew a gospel for the first time. It was more than a music; it became an attitude toward life, a way of

walking, a language and a costume; and these introverted kids... now felt somewhere at last.”26

La semblança més clara que podem trobar entre els escriptors  beat i el jazz és la mateixa paraula

“beat”. La paraula beat va començar a ser utilitzada després de la Segona Guerra Mundial entre els

músics de jazz i els estafadors, d'una forma col·loquial, que significava vagabund o pobre i cansat.

Kerouac, recordem, li va donar un gir al significat, explicant que volia dir “beatitude”.

Per a ells, el jazz era un estil de vida, una manera totalment diferent d'arribar al procés creatiu d'una

obra. Però potser la millor manera d'explicar les semblances entre el jazz i els autors  beat  és Arthur

Rimbaud27. Les actituds d'aquest poeta francès respecte la manera i el deure de crear eren bastant

similars a la dels músics de jazz i els escriptors beat. Tot i que és molt probable que els poetes beat

imitessin Rimbaud expressament, mentre els músic de jazz segurament no eren conscients de les

semblances.

Arthur Rimbaud va començar a escriure poesia ja des de molt jove, però bevia molt i també consumia

molts tipus de droga com molts musics de jazz i beats. La dedicació de Rimbaud al seu art, a la seva

poesia, era tan fervent, apassionada i ardent, que als volts dels vint-i-un anys va arribar al punt on no

podia composar més. El “Rimbaud complex28” va ser una actitud que tan musics de jazz com autors

26  En aquest jazz modern, van sentir alguna cosa rebel i indescriptible que parlava per ells, i les seves vides van 
conèixer una veritat revelada per primera vegada. Era més que música; es va convertir en una actitud envers la vida, 
una manera de caminar, una llengua i un costum; i aquests nens introvertits... es van sentir en algun lloc, per fi.

27 Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891) va ser un gran poeta francès, relacionat amb el moviment simbolista 
(amb Mallarmé) i també el decadentista (amb Verlaine)

28 “Complexe Rimbaud”
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beat compartien.

Els  beats no només van intentar copiar l'estil de vida dels grans musics bebop, sinó que van utilitzar

les principals idees de la música  bebop i  les van introduir a les seves obres tant de prosa com de

poesia, creant així un estil anomenat “bop prosody”29.  

El ritme, la mètrica i la llargada dels poemes beat eren més similars a la música jazz que no pas als

estils europeus tradicionals i tenien un ritme més lliure i sincopat, molt semblant al jazz. La prosa beat

es caracteritzava per ser espontània, tant, que podia traspassar els límits de l'escriptura, amb paraules

que sortien en grans impulsos, molt poques vegades revisada i amb molts pocs signes de puntuació.

Sens els  beats, el jazz segurament hagués continuat igual amb la seva evolució. Però com podem

veure, la Generació Beat va estar molt influenciada per les obres dels grans genis del jazz com Charlie

Parker i Miles Davis, ja que van inspirar als escriptors i va fer que aquests escrivissin obres com On

the Road o Howl.

3.6.BUDISME ZEN

“First thought, best thought.”30. Aquesta frase la va dir una vegada Allen Ginsberg fent referència a  una

filosofia budista Zen i es va acabar convertint en el lema beat a l'hora d'escriure.

El budisme, doncs, va tenir una gran influència en les obres de molts escriptors de la Generació Beat

com  The Dharma Bums i  Big Sur de Kerouac o moltes obres de Ginsberg, el qual va dedicar molt

temps a aquesta doctrina filosòfica espiritual.

La paraula xinesa “Ch'an” significa meditació i és una forma molt intensiva de meditació del Budisme

que es va començar a desenvolupar a la Xina el segle V a. C. Es va escampar pel Japó, on es va

conèixer  i  denominar  amb  la  paraula  “Zen”.  El  Budisme  Zen  aplica  els  conceptes  budistes

concretament a la ment.  L'objectiu és derrotar  el  control absolut  que la raó exerceix a les nostres

ments. El Budisme ens ensenya com evitar el cicle de plaer i sofriment per mitjà de no participar-hi. El

Zen, doncs, ens ensenya a evitar el cicle del coneixement i la ignorància de la mateixa manera. Un

Budista Zen deixa anar les maneres tradicionals i lògiques de pensar perquè, tal i com el plaer només

porta a la frustració, la lògica porta a la confusió. Un Zen Budista està per sobre de la lògica o la

confusió;  existeix  sense  intentar  aferrar-se  a  la  ment,  en  un  estat  de  simple  experiència  no-

interpretada.

Els mestres asiàtics que van desenvolupar els conceptes del Budisme Zen estant a uns 1300 anys

lluny dels pensadors europeus, els existencialistes i els filòsofs moderns com Friederich Nietzsche31 i

29 “Prosodia bop”
30 “Primer pensament, millor pensament.”
31  Friederich Wilhelm Nietzsche (1844- 1900) va ser un filòsof alemany, molt influent en el pensament del segle 

XX. Va fer una crítica de la cultura, la religió i la filosofia occidental, basant-se en l'anàlisi de les actituds morals, 
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Ludwig Wittgenstein32, el quals també van desenvolupar els seus propis equivalents a la filosofia Zen.

La paraula “Dharma”, la qual es refereix a l'ensenyança del budisme, la trobem al títol de la novel·la de

Jack Kerouac,  The Dharma Bums. La història sorgeix a causa d'un estiu que va passar amb Gary

Snyder pels boscos de les muntanyes Sierra, un temps on van reflexionar sobre la cultura Zen i la

poesia haiku i  van discutir  sobre conceptes del  budisme com la  “buidor”  i  l'”èxtasi  Samadhi”,  que

Kerouac descrivia com a “l'estat en el qual arribes quan pares la teva ment.”

Els beats es veien a ells mateixos com uns buscadors de l'espiritualitat, avançant cap a un nou tipus de

consciència. Tal i com va dir Allen Ginsberg: “We were beatifically beat.”33

Molts dels  beats van trobar un refugi per les seves ànimes inquietes dins la filosofia i la pràctica del

budisme. Aquesta cultura els va oferir una nova manera sobre com entendre la condició humana, junt

amb mètodes per alliberar la ment dels pensaments obsessius diaris. També va ser el budisme que els

va ajudar a desenvolupar i a posar èmfasi a la seva saviesa interior i  la compassió universal amb

remeis per combatre els valors de la societat competitiva i consumista a la qual es veien exposats els

beats. El  Dharma també els va  obrir la ment a provar noves i exòtiques experiències, i sobretot a

gaudir del moment.

Gary Snyder va estudiar la filosofia Zen al Japó entre els anys cinquanta i seixanta. Va començar a

traduir poesia xinesa budista i es va convertir en el deixeble d'un gran mestre Zen japonès. A la dècada

del 1970 Snyder va establir la seva pròpia comunitat Zen al peu de la muntanya Sierra de Califòrnia.

El poeta Allen Ginsberg es va convertir en un seguidor del professor budista tibetà Chogyam Trungpa

Rinpoche.  El  1974,  Trungpa va  establir  una universitat  amb fonaments  en  el  budisme a  Boulder,

Colorado, anomenada: Naropa Institute. Ginsberg i la seva amiga Anne Waldman van començar un

departament  de  poesia  a  Naropa,  que van batejar  amb el  nom de  The Jack  Kerouac  School  of

Disembodied Poetics. Molts dels escriptors beat van anar a aquesta escola per fer classes, xerrades i

fer lectures.

Altres beats com Philip Whalen, Michael McClure i Diane Di Prima es van convertir també en seguidors

del budisme Zen a San Francisco. Gary Snyder a la seva obra titualda Earth, House Hold sosté que en

qualsevol canvi social o polític del món es necessita un nou tipus de consciència. També diu que el

budisme és una manera de despertar la consciència ja que requereix entendre i conèixer el nostre buit

interior.

positives i negatives, cap a la vida.

32  Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) va ser un filòsof austríac, famós per les seves recerques sobre el 
llenguatge. 

33 “Erem beatificament beat”
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3.7.ELS BEATNIKS 

Moltes vegades es confon el  terme  “beatnik”  per  “beat”,  i  tot  i  que beatnik es va inventar  per fer

referència a la Generació Beat no tenen el mateix significat. La paraula beatnik es va crear, recordem,

ajuntant  “beat” i  “Sputnik” per  tal  de mostrar  els  autors de la  generació  beat com comunistes.  La

paraula beat indicava actitud, cultura, literatura, una manera de ser. Mentre beatnik  indicava roba de

moda, imatge,... i simplement es va utilitzar per desqualificar i parodiar la cultura beat. 

Aquest terme va representar un nou estereotip: els homes amb boina negra, jerseis de coll alt, ulleres

tintades amb els vidres negres, recitant poesia sense sentit i tocant els bongos. I les dones vestides

amb malles  negres  fins  a  mitja  cama,  jerseis  també  negres  amples,  sense  talons,  o  simplement

descalces, també amb ulleres de vidres negres, amb cabells llargs, sense complements i ballant. El

significat de beatnik, en definitiva, s'apartava molt del perfil rebel i solitari dels beat. 

Kenneth Rexroth va sostenir, en l'article “The Commercialization of the Image of Revolt”34, que la cosa

més deplorable de l'aparició dels  beatinks va ser que va eclipsar un moviment dissident que tenia el

potencial de crear un canvi real. 

34 La comercialització de la imatge de la revolta
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4.LES DONES

Sempre que es parla de la Generació Beat surten els noms de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William

Burroughs, Neal Cassady,... Tots ells homes. I és després quan sorgeix la pregunta: és que no hi van

haver dones, doncs, a la Generació Beat? 

Per a les dones, als anys 50, només hi havia una opció: ser mestressa de casa i mare. Però a les

dones de les que ara parlarem això no les acabava de convèncer i van decidir triar un altre camí; el

camí que les va portar a convertir-se en dones de la Generació Beat. En la majoria dels casos, va ser

degut a l'educació liberal i artística que van rebre aquestes dones el que els va donar una predilecció

cap a l'art i la poesia, i unes ganes de viure una vida de creativitat. No podien trobar res millor que

ajuntar-se en aquest món de llibertat, deixant enrere l'avorriment, la seguretat i el conformisme. 

Les dones beat van ser rebels amb talent, amb suficient coratge i esperits creatius com per donar

l'esquena a  la  “good life” que els  anys  50 prometien  i  moure's  endavant  cap al  camí fins  a  San

Francisco i Greenwich Village. Molt abans de la segona onada de feminisme, aquestes dones es van

atrevir a intentar crear unes vides a la seva manera i pel seu compte.

En molts aspectes, les dones de la Generació  Beat estaven fetes del mateix patró que els homes:

valentes,  enfadades,  perilloses,  massa llestes,  inquietes,  irregulars.  Van aprofitar  oportunitats,  van

cometre  errors,  van  fer  poesia  i  van fer  història.  Les  dones  de  la  Generació  Beat no  tenien  por

d'embrutar-se les mans. 

El 9 de juliol de 1994, a l'Institut Naropa de la ciutat de Boulder, Colorado, en un homenatge a Allen

Ginsberg en el  qual  hi  van participar  molts  poetes  de la  seva generació,  una dona del  públic  va

preguntar: “Per què hi ha tantes poques dones en aquesta pantalla? Per què hi ha tantes poques

dones en tot el programa d'aquesta setmana? Per què hi ha tantes poques dones entre els escriptors

beat?” Des del pòdium, el poeta Gregory Corso, totalment seriós, es va inclinar i va respondre: “Hi van

haver dones, elles van ser allà, jo les vaig conèixer. Els seus familiars les van internar en hospitals

psiquiàtrics, els van aplicar teràpies d'electroxoc. En els anys 50 si erets un home podies ser un rebel,

però si erets una dona els teus propis familiars et tancaven. Hi van haver molts casos, jo els vaig

conèixer, sobre els quals algun dia algú n'escriurà.”35

En  aquesta  declaració  Gregory  Corso  va  deixar  clara  l'enorme  lluita  en  la  qual  es  van  veure

involucrades les dones nord-americanes que van compartir les recerques i creacions literàries de la

Generació Beat. Les dones es van haver d'enfrontar al context social, a la ideologia predominant del

statu quo conformista, a la ideologia de l'American Dream,... i per si tot això no fos prou, es van haver

d'enfrontar també als seus propis familiars. 

35 Fragment extret i traduït de “A Report From Naropa” de Stephen Scobie.
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Als anys 50 el paper de la dona en la societat s'estava intentant reconstruir en una icona de la feminitat

de la mestressa de casa, mare afectuosa i dona obedient per part tots els mitjans. Com hem explicat

abans, durant la Segona Guerra Mundial les dones es van haver de “posar els pantalons” i treballar a

les fàbriques. Així doncs en aquesta dècada hi va haver una reivindicació de les obligacions de les

dones: mai provocar que el marit s'enfadés, atendre'l, cuidar dels fills, mantenir la casa neta, cuinar bé,

i mil altres feines més. Era completament mal vist i inimaginable, doncs, que una dona, en aquesta

època, estudiés una carrera universitària o pretengués compaginar les suposades obligacions de casa

amb la feina. 

Des de la publicitat, ràdio i la televisió (de fet des de tots els mitjans possibles) es va crear la idea d'una

dona incapaç d'obrir una llauna de catsup36 pel seu compte, una dona incapaç de viure sense un marit

que  la  mantingués  i  la  rescatés  de  tots  els  seus  problemes,  una  dona  completament  incapaç

d'entendre res sobre política o esports, una dona, per tant, com Lucy37.

Així doncs, en un món on les dones no podien sobreviure sense un home, on casar-se, comprar-se

una casa Levertrov i tenir fills era la màxima i única aspiració d'una dona, què hi pintaven les dones

que escrivien poesia, buscaven estats místics, no creien en institucions com el matrimoni, consumien

drogues lliurement i eren obertament lesbianes o bisexuals?

Si als escriptors beat se'ls va perseguir per ser dissidents i inconformistes, per les seves obres titllades

d'obscenes i altres situacions, també se'ls va col·locar com a protagonistes centrals i únics d'aquesta

curiosa generació de poetes i prosistes beat. En canvi, a la immensa majoria de les dones beat se les

va deixar a la perifèria d'aquest moviment, amb les boques tancades i les seves obres deixades de

banda. 

Com diu,  doncs,  Gregory Corso,  sí,  hi  va haver dones  beats.  I  ser  rebels  els  va portar  milers  de

problemes socials i jurídics. Hi va haver més d'una vintena de dones que van escriure i experimentar

tal i com els escriptors beat ho van fer, que van conviure i crear uns lligams d'amistat amb Ginsberg,

Kerouac,... Que van tenir affairs38 amb uns i altres, que van viure les seves pròpies experiències amb

ells i sense ells, que es van posicionar a la banda del rebuig social en comptes de viure tal i com les

seves famílies esperaven que visquessin, seguint el model de “família feliç” de l'American Dream, que

van llegir tot el que van voler i tant com els va donar la gana i que per sobre de tot van escriure el que

sentien i el que pensaven en les seves ments brillants. 

Van ser dones que van marcar una pauta, un abans i un després, en la societat nord-americana; dones

que van ajudar a establir un model de dona lliure i diferent al que hi havia. Van ser dones de les quals

36 El quètxup utilitzat bàsicament a tot Amèrica.
37 Lucy és la protagonista de “I love Lucy”, una sèrie  de comèdia nord-americana amb Lucille Ball com a 

protagonista. Va ser emesa per primer cop el 1951 per la CBS. 
38 Aventures i relacions amoroses.
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gairebé mai se'n parla i, per tant, tampoc se'ls hi dóna el reconeixement que es mereixen. De fet, se'n

parla tant poc que en la majoria de casos es creu que no hi ha dones beat (i ni sembla estrany el fet

que no surti el nom de cap dona quan es parla de la Generació Beat) o es creu que només aquelles

que van ser muses o dones dels grans escriptors beat són i poden considerar-se dones pertanyents a

aquest moviment literari. Algunes d'elles, com és lògic, van tenir algunes aventures amb els beats, però

una cosa està clara; i és que el seu talent no depenia de cap home.

4.1.ELISE COWEN

Com hem dit, les beats no van tenir unes vides fàcils i un dels casos més extrems que demostren el

gran atac cap a les dones rebels i d'aquesta generació és el cas de la poetessa Elise Cowen, una gran

amiga d'Allen  Ginsberg.  Tots  dos  es  consideraven “germans  bessons”  ja  que s'assemblaven molt

físicament (a més a més, els dos portaven ulleres gruixudes) i també pel fet que tots dos provenien de

famílies jueves i compartien una gran passió per la poesia. Però per desgràcia, també van haver de

compartir la gran tragèdia d'haver de ser internats en hospitals psiquiàtrics. La diferència en aquest

últim detall és que Allen Ginsberg va ser internat  al Columbia Presbyterian Psychiatric Institute per les

les autoritats repressives de la Universitat de Columbia i, en canvi, Elise Cowen va estar internada en

l'hospital psiquiàtric de Bellvue pels seus propis pares. 

Elise Cowen provenia d'una família  rica de Long Island.  Els  seus pares  havien assolit  l'American

Dream amb la casa perfecta, en el veïnat perfecte i amb la feina perfecta. Tot això, però, no acabava

de significar res si no ho completaven amb la filla perfecta. 

Tot i que no treia bones notes, era extremadament brillant i una gran i excel·lent lectora. Li apassionava

la poesia, especialment les obres d'Ezra Pound39 i T.S. Eliot40. Va anar al Barnard College, com els

seus pares havien planejat i desitjat, però no va prosperar com ells s'esperaven. Ans al contrari, va

conèixer Joyce Johnson i Leo Skir, entre altres beats, i va tenir una aventura amb el seu professor de

filosofia. Cowen estava completament encantada amb el seu professor, el qual a part de tenir un fill (i

aparentment sense dona) portava una vida molt emocionant. També tenia molts amics entrant i sortint

del seu pis desastrós mentre Cowen netejava i cuidava el seu fill de dos anys. Un dia va entrar per

aquella porta Allen Ginsberg, i Cowen va reconèixer una ànima bessona. A partir d'aquell moment la

vida de Cowen  va canviar completament. 

Van estar mantenint relacions sexuals durant una temporada, però la seva relació va acabar quan

Ginsberg va anar-se'n a San Francisco i va seguir amb la seva vida. Cowen però, no va ser capaç de

39 Ezra Weston Loomis Pound (1885-1972) va ser un poeta, assagista, músic i crític nord-americà pertanyent a la 
Lost Generation que va promoure el rescat de la poesia antiga per a posar-la al servei d'una concepció moderna. 

40 Thomas Stearns Eliot, més conegut com a T. S. Eliot (1888-1965), va ser un poeta, escriptor, dramaturg i professor
universitari britànic, d'origen nord-americà. L’any 1948 va guanyar el Premi Nobel de Literatura.
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d'oblidar-lo del tot.  Tots dos van conèixer Carl Solomon (per al qual Ginsberg va escriure  Howl)  a

diferents instituts psiquiàtric. Allen Ginsberg va estar ingressat al  Columbia Presbyterian Psychiatric

Institute i Cowen al Bellevue Hospital. Quan Ginsberg i Peter Orlovsky es van convertir en amants,

Elise Cowen va començar a estar amb una noia anomenada Sheila, i durant una època van viure les

dues parelles juntes. 

Després de la seva graduació de Barnard, Cowen es va anar veient dins una depressió cada vegada

més i més profunda. Treballava com a mecanògrafa i tenia una vida depriment, escrivint a la nit, bevent

vi i llegint poesia d'amagat a la feina. Per aquestes mateixes raons va ser acomiadada de la feina i va

decidir escapar-se a San Francsico, desapareixent del mapa. L'Elise Cowen que va tornar a Nova York

al cap d'uns anys estava canviada: molt més prima, callada, fins i  tot semblava més boja del que

aparentava abans de marxar. El consum de drogues durant la seva estada a la costa de Califòrnia i el

fet d'haver patit un avortament per mitjà d'una histerectomia fa que entenguem perquè Cowen va tornar

tant canviada.

Un cop a Nova York, Elise Cowen va ser admesa altra vegada a l'hospital de Bellvue per una hepatitis

(també molt  probablement  deguda al  consum de drogues).  Els  seus  pares  la  van transferir  a  un

hospital psiquiàtric de Queens i  la van treure d'allà sense el consentiment del doctor. Al cap d'uns

mesos, Cowen estava patint al·lucinacions auditives i paranoia. El que els seus pares planejaven era

emportar-se-la amb ells de vacances a Florida, però Cowen no va fer mai fer aquest viatge. 

Va acabar escapant-se d'aquestes situacions quan, el 16 de febrer de 1962, amb 28 anys d'edat, es va

suïcidar tirant-se per la finestra del menjador de casa dels seus pares, un setè pis, a Washington

Heights. Va morir a l'instant. La policia va adonar-se que la finestra encara estava tancada amb pestell;

Elise Cowen havia saltat a través de la finestra tancada. 

No es va publicar res de la seva poesia durant la seva vida i els seus poemes i diaris van ser destruïts

per la seva família després de la seva mort, però vuitanta-tres poemes que Cowen havia escrit en una

llibreta es van conservar sans i estalvis dins una capsa al pis del seu amic Leo Skir, a Minneapolis. En

el que molts pensen que va ser el seu últim poema, Cowen s'acomiada de la seva família i amics:

No love

No compassion

No intelligence

No beauty

Twenty-seve years is enough

Mother – too late – years of meanness – I'm sorry

Daddy – What happened?

Allen – I'm sorry

Peter – Holy Rose Youth

Berry – Such womanly bravery
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Keith – Thank you

Joyce – So girl beautiful

Howard – Baby take care

Leo – Open the windows and Shalom

Carol – Let it happen

Let me out now please -

- Please let me in 41

4.2.JOAN VOLLMER ADAMS

Un altre final tràgic va ser el final de la jove Joan Vollmer Adams, que el 1951 va ser assassinada pel

seu marit i escriptor beat William Burroughs, quan aquest estava sota la influència de les drogues. 

Joan Vollmer Adams va conèixer una nit, voltant pels carrer de Nova York a Edie Parker, la qual més

endavant es convertiria en la primera esposa de Jack Kerouac, i al cap de poc temps van anar a viure

juntes en un pis al 421 West 118th Street.  Aquest va ser el primer d'una sèrie de pisos que servirien de

lloc de reunió i intercanvi de noves idees i actituds beats, amb Vollmer al centre.

El  pis de Vollmer i  Parker es va convertir  en un refugi  per un grup d'estudiants de Columbia que

estaven desil·lusionats i cansats del conservadorisme dels anys 40, és a dir els primers membres de la

Generació  Beat. Jack Kerouac, parella d'Edie Parker, dormia allà algunes nits. Un dels amants de

Joan, un estudiant de setze anys de Columbia anomenat John Kingsland, també va instal·lar-se al pis,

com també ho va fer  Hal  Chase,  un estudiant  de post  grau de Denver.  Així  doncs,  l'ambient  era

d'intel·lectual i caòtic a la vegada.

L'estudiant de Columbia, Lucien Carr, va començar a anar-hi amb Allen Ginsberg. William Burroughs

també va començar a aparèixer a les reunions al pis de Parker i Vollmer, i es va veure intrigat pel seu

encant misteriós i la seva intel·ligència. Així doncs, Burroughs es va traslladar amb ells i a partir d'aquí

va començar un matrimoni de dues ments brillants

William Burroughs va portar amb ell una serie de criminals, estafadors i traficants de drogues. Vollmer i

Kerouac van ser introduïts a la Benzedrina per la seva veïna Vickie Russell i Burroughs va començar

amb la seva addició a l'heroïna, la qual duraria tota la seva vida. Un dia, Burroughs i altres van ser

arrestats per consum de drogues i Vollmer va acabar a l'hospital psiquiàtric de Bellvue.

Burroughs va aconseguir treure-la de l'hospital i al cap d'un temps van tenir un fill junts. A partir d'aquell

moment mai es van separar.  Van fugir  a New Waverly,  Texas,  pels  problemes amb la llei  que els

perseguien a Nova York. Burroughs va comprar una granja; el plan era fer-se rics cultivant marihuana.

41 No amor / No compassió / No intel·ligència /  No bellesa / No humilitat / Vint-i-set anys són prou /Mare – massa 

tard- anys d'egoisme – Ho sento / Papi – Què va passar? / Allen – Ho sento / Peter – Sagrada Rosa de la Joventut / 

Berry – Tant femenina i valenta / Keith – Gràcies / Joyce – Una noia tan bella / Howard – Amor cuida't / Leo – 

obra les finestres i Shalom / Carol – deixa que passi / Deixeu-me sortir ara siusplau - / - Siusplau deixeu-me entrar 
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La majoria del temps se'l passaven amb convidats, incloent-hi Hebert Huncke, el qual hi anava per

consumir drogues i jugar amb armes.

Vollmer  i  Burroughs tenien  una comunicació  psíquica  que,  segons els  seus amics,  transcendia el

normal. Deien que Joan tenia la estranya capacitat de rebre imatges que Burroughs li transmetia per

telepatia. Es podien passar hores asseguts l'un davant de l'altre jugant a aquest joc mental, amb els

convidats bocabadats observant-los. 

Com que també van començar a tenir molts problemes amb la llei van decidir traslladar-se a Nova

Orleans. Però allà també van tenir problemes a causa de les drogues. És per això que finalment van

decidir anar a viure a Mexico City per assegurar-se que no estarien més perseguits per les autoritats

nord-americanes. 

A Burroughs li encantava Mèxic, ja que l'heroïna era molt més barata que la dels Estats Units i allà, si

els policies l'enxampaven amb algun problema de drogues feien la vista grossa (sempre que hi hagués

algun suborn pel mig amb diners). Com que Vollmer ja no podia aconseguir més Benzedrina va haver

de conformar-se amb tequila. Tenia un aspecte terrible, i els seus amics ja s'ensumaven que la fi dels

seus dies estava arribant.

El 6 de setembre de 1951, Vollmer i Burroughs estaven en una festa. Tothom havia estat bevent quan

Burroughs va anunciar que havia arribat l'hora de jugar al “William Tell”42. Vollmer es va posar un vas

d'aigua  a  sobre  el  cap  i  va  girar  la  cara,  fent  broma i  dient  que  no  podia  suportar  veure  sang.

Burroughs, des d'uns dos metres va apuntar al vas però no va tenir prou punteria i va matar la seva

dona. Joan Vollmer va morir a l'instant, amb encara no trenta anys. 

William Burroughs va ser capaç de mantenir-se fora de problemes amb l'ajuda d'un bon advocat i

només va passar tretze dies a la presó.  Anys més tard va sostenir  que es va tractar  d'un simple

accident, tot i que en alguna ocasió també va arribar a dir que d'accident no n'hi havia hagut cap. Però

fos quin fos el cas, sempre va afirmar que la mort de Joan Vollmer Adams va ser la raó per la qual va

començar a escriure. Burroughs, però, no va ser l'únic escriptor beat inspirat per Joan Vollmer, sinó que

Allen Ginsberg va escriure Howl després d'un somni que va tenir de Vollmer, el 1957. 

Joan Vollmer Adams no va ser ni una artista ni una escriptora però sí que la podem considerar una

gran font d'inspiració per les obres beat. 

42 Guillem Tell: joc de punteria que consisteix en disparar a un objectiu. 
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5.DIANE DI PRIMA

Di Prima va néixer el 1934 a Brooklyn, Nova York, en una família catòlica italiana de classe mitjana.

Sembla ser que el seu avi maternal, Domenico Mallozi, un anarquista amic íntim de Carlo Tresca43, i

amb el qual Di Prima tenia una molt bona relació, va ser la seva principal influència en la seva vocació

com a poetessa. 

Di Prima va començar a escriure poesia als set anys. Als tretze, va entrar el Hunter High School a

Manhattan i des de llavors no ha parat mai d'escriure. Després de gairebé dos anys d'estudiar física al

Swarthmore College i llegir autors com John Keats, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, Shakespeare, i

Edna St. Vincent Millay, di Prima es va mudar al barri de Greenwich Village, al Lower East Side, molt

abans  de  l'arribada dels  beats. Allà  va  es  va  dedicar  en  la  seva escriptura  i  la  seva  passió  pel

coneixement a temps complet, treballant a llibreries per tal de llegir tant com fos possible, normalment

nit i dia. 

A principis dels anys cinquanta, abans que els beats es fessin famosos, Diane di Prima es va fer amiga

dels  new  bohemians44.  Els  seus  diversos  apartaments  que  va  tenir  van  servir  de  centres  de

discussions i activitat, plens d'amics que normalment anaven al llit els uns amb els altres. 

Al 1953 va començar el que seria una relació d'un gran potencial amb Ezra Pound. S'escrivien, i di

Prima va anar a visitar a Pound a St. Elizabeth's, un hospital psiquiàtric a Washington, D.C., i es va

estar un temps amb ell. Durant aquest mateix període, les seves ganes de conversar i el desig de

connectar amb altres ments brillants la va portar a escriure's amb altres poetes, incloent-hi Kenneth

Patchen, Lawrence Ferlinghetti i Allen Ginsberg.

Diane di Prima va desviar-se del seu camí per aprendre d'escriptors que respectava. En una entrevista

amb Anne Waldman el 1980, va dir:

“Don't forget, however great your visioning and your inspiration, you need the techinques of the craft

and there's nowhere, really, to get them because these are not passed on in schools. They are passed

on person to person, and back then the male naturally passed them on to the male. I think maybe I was

one of the first women to break through that in having deep conversations with Charles Olson and

Frank O'Hara.”45

Un aspecte espiritual igual d'important de la vida de di Prima també va començar en aquests anys i va

continuar un cop passada la seva beatness. El 1953 va conèixer el professor i coreògraf James Waring

43 Carlo Tresca (1879-1943) va ser actiu en el sindicat dels ferroviaris italians i editor del diari Il Germe, i va partir 
cap als Estats Units el 1904 per a escapar d'una pena de presó. En la dècada del 1910 va ser líder de Industrial 
Workers of the World. Va morir assasinat el 1943, atropellat. 

44 Nous bohemis.
45 “No oblidis, per molt fantàstiques que siguin les teves idees i la teva inspiració, que necessites tècniques d'aquest

art i  no hi ha cap lloc, realment, d'on aconseguir-les perquè no es transmeten a les escoles. Es transmeten de

persona a persona, i en aquells temps els homes simplement les passaven als altres homes. Crec que potser vaig ser

una de les primeres dones de trencar amb això tenint profundes converses amb Charles Olson i Frank O'Hara.”
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i va començar un seriós estudi del Zen i la composició d'aquesta meditació que va pavimentar el camí

cap a la seva pràctica del budisme que duraria tota la seva vida. El fet que estigués amb Waring també

va suposar que Diane s'encarregués de dirigir l'espectacle que es feia cada dilluns a la nit al Living

Theatre.

El 1957 per fi va conèixer Allen Ginsberg i els seus companys Jack Kerouac, Peter Orlovsky i Gregory

Corso a Nova York. Aquesta trobada de ments i cossos és representada a la seva novel·la eròtica

autobiogràfica Memoirs of a Beatnik. En aquesta obra descriu una orgia beat, incloent-hi ella, Ginsberg,

Kerouac, i dos més, com a “warm and friendly and very unsexy – like being in a bathtub with four other

people.”46 Fa pocs anys es va publicar una memòria en forma de crònica, d'aquest període, d'una

manera més convencional: Recollections of My Life as a Woman: The New York Years (2001). 

Tot i que inicialment, com hem dit, di Prima no era part del grup de Kerouac, Ginsberg i Burroughs, va

anar avançant cap a una vida bohèmia paral·lela a la d'aquest grup en molts aspectes, i a finals de la

dècada del 1950 ja formava part de cercle literari Beat. La seva vida va ser, i és encara, una dedicació

total  a  la  llibertat  literària,  l'alliberament  personal  i  la  lluita  per  aquells  sistemàticament  marginats.

Durant una trajectòria de gairebé mig segle, ha emergit tal i com Marge Piercy va dir, com “one of the

giants of American poets”47

A mesura que di Prima anava evolucionant com a poeta, va intentar crear una família, tot i que no

considerava necessari tenir un home al costat per tal de tenir i criar els seus fills. Tal i com va dir ella:

“the last thing I wanted was them (men) around when I had a child”.48 Va practicar l'amor lliurement (tan

heterosexual com homosexual), i va continuar actuant de manera independent quan va tenir la seva

primera filla, Jeanne, a l'octubre de 1958, sense estar casada amb cap home. Va tenir una segona filla,

Dominique, amb LeRoi Jones al 1961. Des de llavors ha tingut tres fills més: Alexander, Tara i Rudra. 

Amb la publicació de Memoirs of a Beatnik di Prima va tenir alguns problemes amb els seus germans,

ja que aquests no volien saber res d'aquest llibre i es sentien ofesos i avergonyits per la seva germana.

L'escriptora però, en una entrevista amb el poeta David Hadbawnik, el 2001, va assegurar que no es

va enfadar amb els seus germans per això dient: 

"I have a bigger family. I have a different family. I have a family that extends through generations of

friends, people older than me all the way down to teenage people in the arts — so that’s my family. And

I have a certain understanding with my kids, I believe, with each one separately and differently. So

that’s the only family I really feel close to is my kids and grandkids. I feel like really for me, you have to

take your eyes off this blood-link thing, and put it on who’s your real family. Who’s really part of your

tribe. I did when I was writing the book. I didn’t let any of what they would think about it come up; I tried

to keep a little book, or when I didn’t  have that I had it in my head, of pictures of people I’m really

writing for.”49

46 “acollidor i amistós i molt “unsexy” – com estar en una banyera amb quatre persones més”
47 “una dels gegants dels poetes americans”
48 “l'última cosa que volia era tenir-los al voltant quan tingués un fill”
49 “Tinc una família més gran. Tinc una família diferent. Tinc una família que s'estén per generacions d’amics, des de

gent més gran que jo fins a adolescents del món de les arts, per tant aquesta és la meva família. M’entenc bastant
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També el 1957 es va publicar el seu primer llibre de poesia,  This Kind of Bird Flies Backward.  Tres

anys més tard es va publicar, per Corinth Press, el seu primer llibre de prosa, Dinners and Nightmares.

En la qual di Prima revela la misèria i el luxe de la seva vida com a dona poeta. Moltes de les seves

seleccions a Dinners and Nightmares demostren el seu humor irònic mentre fa observacions astutes

d'injustícies socials i polítiques. A The Quarrel (1961) per exemple, la narradora s'adreça sigil·losament

al seu amant/artista el qual es nega a ajudar-la amb les feines de la casa: 

“I got up and went into the kitchen to do the dishes. And shit I thought I probably won’t bother again.

But I’ll get bugged and not bother to tell you and after a while everything will be awful and I’ll never say

anything because it’s so fucking uncool to talk about it.  And that I thought will  be that and what a

shame.”50  

Dinners and Nightmares és un collage experimental de diferents gèneres literaris, incloent converses,

monòlegs interiors, poemes, llistes i històries curtes. És un exemple, doncs, de les complicacions i els

triomfs de les dones de la bohèmia beat. 

Diane di Prima va fer de model per a diversos artistes i va treballar de moltes feines diferents. També

va ajudar els seus amics Hettie i LeRoi Jones a publicar el seu diari literari Yugen. LeRoi i di Prima van

tenir una filla junts i van fundar una revista de subscripció, The Floating Bear,  la qual van anomenar

d'aquesta manera pel vaixell a  A.A. Milne, Winnie the Pooh, Floating Bear. En aquesta revista van

publicar les obres de molts escriptors beat, tant els que es van convertir en escriptors llegendaris com

els que van desaparèixer en l'obscuritat.

Al mateix temps, di Prima es va involucrar molt en altres activitats creatives i juntament amb Fredo

Herki, LeRoi Jones, Alan Marlowe, John Hebert MacDowell i James Waring van fundar el  New York

Poets Theatre, produint quatre temporades d'obres d'un acte escrites per poetes, amb decorats fets

per artistes de belles arts tant de la costa est com oest. El 1961 va viatjar a la costa oest per conèixer

l'avantguarda de la San Francisco Bay Area: Robert Duncan, Helen Adam, Michael McClure, Kirby

Doyle, Wallace Berman i Jay DeFero.

LeRoi Jones i DiPrima van ser arrestats per l'FBI a finals del 1961 per la considerada obscenitat del

novè número de The Floating Bear.   LeRoi va defensar-se a ell i Diane davant del gran jurat amb el

precedent establert amb els casos de Ulysses51 i  Lady Chatterly's Lover52 i el cas va ser desestimat.

amb els meus fills, crec, diferent  i separadament amb cada un. Per tant aquesta és l’única família amb la que de

veritat em sento propera, els meus fills i néts. Crec que realment per mi, has de desviar la mirada d’aquests llaços

de sang i posar-la als qui són realment la teva família. Qui és realment part de la teva tribu. Ho vaig fer quan

estava escrivint  el  llibre.  No vaig deixar  que res  del  que pensessin  sobre  el  llibre s’interposés;  vaig intentar

guardar un llibre petit, o quan no el tenia el tenia al meu cap, de fotos de la gent per la que realment escric.” 
50 “Em vaig aixecar i vaig anar a la cuina a rentar els plats. I merda vaig pensar que probablement no molestaria

més. Però estaré ofesa i no em molestaré a dir-t’ho i al cap d’una estona tot serà horrible i mai diré res perquè no

puto mola gens parlar d’això.  I això vaig pensar que seria això i quina llàstima.”
51 Ulysses és una novel·la escrita per l'autor irlandès James Joyce publicada el 1922. Inspirada en L'Odissea d'Homer, 

es tracta d'una peça clau de la literatura contemporània i d'avantguarda.
52 Lady Chatterly's Lover és una novel·la de David Hebert Lawrence publicada el 1928.
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Però aquest no seria el final dels problemes amb la llei i di Prima va aprendre a buscar el perill des de

totes les direccions. 

Aquesta actitud es va posar en pràctica quan es van presentar càrrecs per obscenitat contra el  New

York  Poets  Theatre per  passar  la  pel·lícula  de  Jean  Genet,  Chant  d'Amour.  Di  Prima  i  els  seus

companys van lluitar i al final van acabar guanyant una llarga demanda per drets civils. Mentrestant,

dos anys més tard del problema de la  The Floating Bear, LeRoi va dimitir com a co-editor perquè di

Prima es va casar amb Alan Marlowe. Amb Marlowe, Diane va fundar Poets Press, la qual va publicar

les obres poètiques d'autors com Audre Lorde, Clive Matson, Hebert Huncke, David Henderson i molts

més.

Al final dels anys seixanta, mentre la Generació Beat es convertia en el moviment hippie, di Prima va

estar en constant moviment; vivint en un ashram53 a Nova York, vivint  a la comuna experimental de

Timothy Leary a Millbrook, Nova York, i fent un viatge amb els seus fills, travessant Amèrica en una

caravana Volkswagen,  llegint  poesia  a balls  de  saló,  bars,  aparadors,  universitats  i  galeries  d'art.

Finalment es va instal·lar a San Francisco. El 1968 di Prima també va començar a formar part dels

Diggers, un grup d'activistes polítics. Juntament amb altres membres com Peter Coyote, Lenore Kandel

i  Emmet  Grogan,  va  distribuir  menjar  gratis  als  indigents  i  va  organitzar  diversos  esdeveniments

polítics. Aquests anys, els quals ella titula com a  “warrior  years”54 la van portar  a la publicació de

Revolutionary Letters,  una col·lecció de poemes que normalment recitava al  carrer. El 1969 es va

divorciar d'Alan Marlowe.

A finals dels setanta di Prima va canviar d'activista a pensadora i contempladora quan va començar a

posar més dedicació a estudiar i practicar Zen. Després de tants anys perfeccionant el seu art, di Prima

finalment estava preparada per ensenyar. Va començar a escriure el seu llarg poema  Loba, i a fer

classes per al programa NEA de poesia a les escoles (ensenyant també en reformatoris i presons) i

també a oferir tallers d'escriptura, visualització i somni a San Francisco. El 1972, di Prima es va casar

amb Grant Fisher i al cap de cinc anys se'n va divorciar. El 1977 va conèixer Sheppard Powel, un

budista, amb el qual compartia una debilitat per l'espiritualitat, la curació i les arts, que es convertiria,

ara sí, en la seva parella durant la resta de la seva vida.

Més tard va fer  classes a Masters Program in Poetics, que va ajudar-la a fundar el  1980 al  New

College of California a San Francisco amb Robert Duncan, David Meltzer, Duncan McNaughton i Louis

Patler. Allà va ensenyar tradicions hermeticistes de la poesia durant set anys. L'experiència de Diane di

Prima també inclou feines de curació i pràctica màgica, sobre la qual va fer classes a través del seu

San Francisco Institute of Magical and Healthing Arts. El 1983, després de més de vint anys practicant

Zen, Diane es va adaptar  al  budisme tibetà,  convertint-se en una estudiant  de Chogyam Trungpa

53 Ashram: lloc de meditació i ensenyament hinduista.
54 “anys de guerrera”
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Rinpoche. 

La pràctica del budisme va esdevenir el centre pel seu procés de canvi de l'activisme artístic i polític a

una  producció  artística  més  contemplativa  i  espiritual.  També  va  contribuir  considerablement  en

l'evolució de la seva estètica. Per exemple, di Prima va dir que en la creació de The New Handbook of

Heaven  i  The Calculus of Variation,   tant en l'escriptura de poesia com prosa, ella ha actuat com a

“receptora”, rebutjant  la pulcritud del llenguatge a favor de la qualitat visionària del text, un procés que

descriu com “accepting dictation”55 i “the moving mind”56.

En els últims trenta anys di Prima ha elaborat el que potser serà la seva última obra, Loba, una visió de

diferents capes de la dona com una deessa en forma de lloba, abastant milers d'anys i barrejant el

sermó, l'hermètica i el registre col·loquial per crear una visió calidoscòpica de la dona en el mite i la

realitat. Loba, prenent forma dins de milers de dones com Kore, Lilith, Eva, la Verge Maria, Kali-Ma i

Emily Dickenson, ha començat com una exploració essencial del poder de la dona. 

A través del gran espectre mitològic que Loba representa la col·lecció s'ha convertit més en un retrat
contemporani de la naturalesa de la identitat del gènere. Seguint la idea de composició pel camp del
poeta Robert Duncan, va dir: 
“The poem can include everything; and each “thing” (image, stanza, song, quote, blob of light) has

equal  weight  in  the  Field...  implying,  like  within  an  ideogram,  the  unsaid  commonalities,  which

themselves form other dimensions.”57 

Les primeres vuit parts del Book I de Loba van ser publicades el 1978; Books I and II van ser publicats

el 1998 per Viking Penguin i el Book III està en procés. 

Avui en dia, di Prima fa dues classes privades d'escriptura a l'any. El cos de l'obra de di Prima consta

d'un període de cinquanta anys, incloent-hi més de trenta llibres i milers de poemes a més a més de

Loba. Això exemplifica un missatge fonamental a “Rant” (1984), un dels seus poemes més famosos pel

que fa la inevitable fusió del domèstic, i polític amb l'esfera artística de la vida.

There is no way out of the spiritual battle

There is no way you can avoid taking sides 

There is no way you can not have a poetics 

no matter what you do: plumber, baker, teacher.58

Totes les obres literàries de di Prima exemplifiquen la profunda creença que no es pot separar la vida 

d'artista amb les altres obligacions, responsabilitats i desitjos. Molts dels seus poemes de més força no

55 “acceptant el dictat”
56 “la ment en moviment”
57 “El poema pot incloure totes les coses; i cada “cosa” (imatge ,estrofa, cançó, cita, taca de llum) té el mateix pes

dins el  Camp... implicant, com en un ideograma, les coses en comú no dites, que elles mateixes formen altres

dimensions.”
58 No pots escapar de la batalla espiritual / No pots evitar posicionar-te / No pots no tenir poètica / no importa el que 

facis: lampista, forner, professor
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tenen por de reclamar la necessitat d'una artista de portar una vida domèstica i els seus problemes per

construir una família compatible amb la producció de poesia. Un dels seus poemes més importants

respecte aquest tema és Brass Furnace Going Out: Song after an Abortion (1960), en el qual expressa

l'amor etern de la mare mentre li parla a l'esperit del fetus perdut: 

the lion pads 

along the difficult path

 in the heart of the jungle 

and comes to the riverbank 

he paws your face I 

wish he would drink it up 

in that strong gut it would come 

to life...59

De vegades es llegeix el poema com un poema d'anti-abortament, cosa que di Prima nega i rebutja 

completament. “Brass Furnace” s'adreça directament a l'art de l'avortament, amb una certa influència 

del simbolisme i el surrealisme, i també parla de la creació de l'art, de la necessitat de bellesa i veritat 

en tots els aspectes de la nostra vida. 

Més que cap altra dona de la Generació Beat, di Prima ha actuat al costat dels homes com el millor

exemple en persona de la genialitat beat.

59 el lleó s'omple / a través del difícil camí / en el cor de la jungla / i arriba a la vora del riu / posa la seva pota a la 

teva cara i jo / desitjaria que se la begués d'una glopada / en aquesta panxa forta vindria / a la vida...
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6.TRADUCCIÓ I ANÀLISI DE POEMES DE DIANE DI PRIMA

RANT (1984)
You cannot write a single line w/out a cosmology
a cosmogony
laid out, before all eyes

there is no part of yourself you can separate out
saying, this is memory, this is sensation
this is the work I care about, this is how I
make a living

it is whole, it is a whole, it always was a whole
you do not “make” it so
there is nothing to integrate, you are a presence
you are an appendage of the work, the work stems from
hangs from the heaven you create

every man / every woman carries a firmament inside
& the stars in it are not the stars in the sky

w/out imagination there is no memory
w/out imagination there is no sensation
w/out imagination there is no will, desire

history is a living weapon in yr hand
& you have imagined it, it is thus that you
“find out for yourself”
history is the dream of what can be, it is
the relation between things in a continuum

of imagination
what you find out for yourself is what you select
out of an infinite sea of possibility
no one can inhabit yr world

yet it is not lonely
the ground of imagination is fearlessness
discourse is video tape of a movie of a shadow play
but the puppets are in yr hand
your counters in a multidimensional chess
which is divination

& strategy

the war that matters is the war against the imagination
all other wars are subsumed in it.

the ultimate famine is the starvation
of the imagination
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it is death to be sure, but the undead
seek to inhabit someone else's world

the ultimate claustrophobia is the syllogism
the ultimate claustrophobia is “it all adds up”
nothing adds up & nothing stands in for
anything else

THE ONLY WAR THAT MATTERS IS THE WAR AGAINST
THE IMAGINATION

THE ONLY WAR THAT MATTERS IS THE WAR AGAINST
THE IMAGINATION

THE ONLY WAR THAT MATTERS IS THE WAR AGAINST
THE IMAGINATION

ALL OTHER WARS ARE SUBSUMED IN IT

There is no way out of the spiritual battle
There is no way you can avoid taking sides
There is no way you can not have poetics
no matter what you do: plumber, baker, teacher

you do it in the counciousness of making
or not making yr world
you have a poetics: you step into the world
like a suit of readymade clothes

or you etch in light
your firmament spills into the shape of your room
the shape of a poem, of yr body, of yr loves

A woman's life / a man's life is an allegory

Dig it

There is no way out of the spiritual battle
the war is the war against the imagination
you can't sign up a conscientous objector

the war of the worlds hangs here, right now, in the balance
it is a war for this world, to keep it
a vale of soul-making

the taste in all our mouths is the taste of our power
and it is bitter as death

bring yr self home to yrself, enter the garden
the guy at the gate w/ the flaming sword is yrself
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the war is the war for the human imagination
and no one can fight it but you/ & no one can fight it for you

The imagination is not only holy, it is precise
it is not only fierce, it is practical
men die everyday for the lack of it,
it is vast & elegant

intellectus means “light of the mind”
it is not discourse it is not even language
the inner sun

the polis is constellated around the sun
the fire is central
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SERMÓ (1984)
No pots escriure una sola línia sense una cosmologia
una cosmogonia
exposada, davant de tots els ulls

no hi ha cap part de tu mateix que no puguis dividir
dient, això és memòria, això és sensació
aquesta és la feina que m'importa, així és com jo
em guanyo la vida

és tot, és un tot, sempre ha estat un tot
tu no el “fas” així
no hi ha res per integrar, ets una presència
ets un apèndix de la feina, la feina surt de
penja del cel que tu crees 

cada home / cada dona porta un firmament a dins
i les estrelles que hi ha no són les estrelles del cel

sense imaginació no hi ha memòria
sense imaginació no hi ha sensació
sense imaginació no hi ha voluntat, desig

la història és una arma viva a la teva mà
i tu te l'has imaginada, és per tant que tu
“descobreixes per tu mateix”
que la història és el somni del que pot ser, és
la relació entre les coses en un conjunt

d'imaginació 
el que descobreixes per tu mateix és el que selecciones
d'entre un mar infinit de possibilitats
ningú pot habitar el teu món

però no està sol
la base de la imaginació és el valor
la conversa és la cinta d'una pel·lícula d'ombres xineses
però els titelles són a la teva mà
les teves fitxes en un joc d'escacs multidimensional 
que és sortilegi

i estratègia

la guerra que importa és la guerra contra la imaginació
totes les altres estan incloses en ella.

la màxima fam és la inanició 
de la imaginació

és la mort segura, però els no-morts
busquen viure en el món d'algú altre
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la màxima claustrofòbia és el sil·logisme
la màxima claustrofòbia és el “tot encaixa”
res encaixa i res es posa en lloc de
res més

L'ÚNICA GUERRA QUE IMPORTA ÉS LA GUERRA CONTRA
LA IMAGINACIÓ

L'ÚNICA GUERRA QUE IMPORTA ÉS LA GUERRA CONTRA
LA IMAGINACIÓ

L'ÚNICA GUERRA QUE IMPORTA ÉS LA GUERRA CONTRA
LA IMAGINACIÓ

TOTES LES ALTRES ESTAN INCLOSES EN ELLA

No pots escapar de la batalla espiritual
No pots evitar posicionar-te
No pots no tenir poètica
no importa el que facis: lampista, forner, professor

ho fas en la consciència de fer
o no fer el teu món
tens una poètica: entres dins el món
com un vestit ja fet

o graves en la llum
el teu firmament traspassa la forma de la teva habitació
la forma d'un poema, del teu cos, o dels teus amors

La vida d'una dona / la vida d'un home és una al·legoria

Excava-la 

No pots escapar de la batalla espiritual
la guerra és la guerra contra la imaginació
no pots triar ser un objector de consciència

la guerra dels mons resta aquí, ara mateix, en equilibri
és una guerra per aquest món, perquè segueixi essent
una vall de creació d'ànimes

el sabor a totes les nostres boques és el sabor del nostre poder
i és tan amarg com la mort

porta el teu jo a la teva llar, entra al jardí
el noi a la porta amb l'espasa flamejant ets tu mateix 

la guerra és la guerra per la imaginació humana
i ningú pot combatre-la sinó tu i ningú pot combatre-la per tu
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La imaginació no és només sagrada, és precisa
no és només ferotge, és pràctica
homes moren cada dia per la seva manca,
és vasta i elegant 

intellectus significa “llum de la ment”
no és conversa no és tan sols llenguatge
el sol interior

la polis està constel·lada al voltant del sol
el foc és central.
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6.1.RANT – SERMÓ

Ara que ja hem vist la vida biogràfica de di Prima, cal que veiem com es desenvolupa l'itinerari vital en

la seva escriptura. Comencem, doncs, per un dels seus poemes més coneguts: “Rant”.

El títol, “Rant”, que l'hem traduït com a “Sermó” significa literalment “discurs llarg amb ira”. D'aquesta

manera di Prima ja ens fa veure que el poema tractarà d'alguna cosa que creu necessaria explicar i ho

farà, d'alguna manera, en la forma d'un manifest. 

“No pots escriure una sola línia sense una cosmologia / una cosmogonia / exposada davant de tots els

ulls”

En aquesta primera estrofa di Prima ens parla de la manera d'escriure. 

La cosmologia és la disciplina filosòfica o científica que tracta de l'origen i de la constitució de l'Univers.

La cosmogonia és la teoria o sistema, de caràcter mític, religiós, filosòfic o científic, sobre la formació

de  l'Univers  o  també  la  branca  de  l'astronomia  que  estudia  la  formació  dels  objectes  celestes,

especialment del sistema solar. 

L'escriptora beat ens diu, doncs, que no podem escriure res sense abans tenir un coneixement general

de tot l'Univers, és a dir, sense abans haver viscut i experimentat.

“no hi ha cap part de tu mateix que no puguis dividir  / dient,  això és memòria, això és sensació /

aquesta és la feina que m'importa / així és com em guanyo la vida”

Di Prima ens diu que no podem separar la nostra vida en diferents parts, i ens ho acaba d'ensenyar en

l'estrofa que la precedeix:

“és tot, és un tot, ha estat un tot / tu no el “fas” així / no hi ha res per integrar, ets una presència / ets un

apèndix de la feina, la feina surt de / penja del cel que tu crees”

Diu que la nostra vida “és un tot” i amb això ens explica el que havia sostingut a l'estrofa anterior, és a

dir, que no podem dividir la nostra vida en feina, memòries, sensacions, etc. Sosté també que la feina

surt del  “cel” que nosaltres creem. Aquest “cel” que utilitza di Prima sembla ser que tindrà alguna

relació amb la “cosmogonia” de la que ens parlava a la primera estrofa. 

“cada home/cada dona porta un firmament a dins / i les estrelles que hi ha no són les estrelles del cel”

La paraula “firmament” ens fa pensar amb la “cosmogonia” dita en la primera estrofa. Di Prima ens està

dient que tots nosaltres portem un firmament a dins i ho podríem interpretar entenent que també és

aquest  firmament  que hem de contemplar  per  després  poder  escriure,  és  a dir,  contemplar-nos a

nosaltres, el nostre interior.  El fet que escrigui “home” i “dona” fa evident el feminisme que di Prima

sempre té present a totes les seves obres, com a gran defensora que n'és. 

“sense imaginació no hi ha memòria / sense imaginació no hi ha sensació / sense imaginació no hi ha

voluntat, desig”
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La imaginació és la facultat de formar imatges mentals; de formar combinacions d'aquestes imatges,

conceptes i sentiments que no ens proveeix la realitat; és la facultat d'organitzar d'una nova manera,

en forma d'imatges, els materials procedents d'experiències perceptives anteriors. És per tot això que

di  Prima reivindica el  poder i  la necessitat  de la  imaginació,  ja que sense aquesta imaginació no

podríem tenir ni memòria, ni experimentar sensacions, ni tampoc tenir una voluntat i un desig. 

“la història és una arma viva a la teva mà / i tu te l'has imaginada, és per tant que tu / “descobreixes

per tu mateix” / que la història és el somni del que pot ser, és / la relació entre les coses en un conjunt”

Di Prima ens diu que és amb la història que ens podem imaginar els diferents esdeveniments que han

passat al llarg dels anys, i és amb aquest saber que podem descobrir coses noves i aprendre per mitjà

de la història, per això diu que és “una arma” a les nostres mans, perquè la història continua i continua,

no para mai, i si sabem com utilitzar-la podem descobrir “la relació de les coses en un conjunt”.

“d'imaginació / el que descobreixes per tu mateix és el que selecciones / d'entre un mar infinit  de

possibilitats / ningú pot habitar el teu món”

Aquest “d'imaginació” és la continuació de l'estrofa anterior. Di Prima diu, doncs, que “la història és la

relació de les coses en un conjunt d'imaginació”, és a dir, que la història és un cúmul d'experiències,

sensacions i imatges relacionades. Ens diu que el que descobrim i el que sabem ho triem nosaltres,

que només som nosaltres els responsables d'”habitar” el nostre món interior i que, per tant, el fet que

aquest “món” sigui més o menys extens dependrà només de nosaltres.

“però no està sol  /  la  base de la  imaginació és el  valor  /  la conversa és la cinta d'una pel·lícula

d'ombres  xineses  però  els  titelles  són  a  la  teva  mà  /  les  teves  fitxes  en  un  joc  d'escacs

multidimensional / que és sortilegi / i estratègia”

Tot i advertir-nos, a l'estrofa anterior, que el que descobrim és el que seleccionem i que per tant els

responsables en som nosaltres, ara ens diu que aquest “món” no està sol, que té el suport i l'ajuda de

la imaginació, la qual no té por, perquè tampoc té raó. En aquesta estrofa di Prima fa una metàfora de

la conversa, és a dir, la parla, el “logos” i per tant, la lògica, amb la cinta d'una pel·lícula d'ombres

xineses. Ens diu que el logos és una cosa ja preestablerta, però que som nosaltres els que tenim els

titelles a la mà, els que som capaços i els responsables de desenvolupar aquesta “pel·lícula d'ombres

xineses”, és a dir de fer créixer el nostre món interior. Fa una altra metàfora amb la vida i “un joc

d'escacs multidimensional” dient que és “sortilegi”, és a dir, una endevinació del futur mitjançant la sort,

però també “estratègia”, és a dir, l'art de coordinar les nostres accions.

“la guerra que importa és la guerra contra la imaginació / totes les altres estan incloses en ella”

El fet que di Prima consideri la imaginació com una cosa vital per a l'existència, per a la memòria, les

sensacions, la voluntat i el desig, fa que porti a considerar que la guerra principal, el que està darrere la
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guerra,  i  nosaltres  no  veiem,  és  la  guerra  contra  la  imaginació,  perquè  un  cop  s'acaba  amb  la

imaginació,  ja  no  som  capaços  de  tenir  sensacions,  voluntats,  desitjos,  ja  no  som  capaços  de

relacionar res ni de pensar, per tant no som lliures. Di Prima sosté, doncs, que això és el que realment

es pretén amb la guerra. 

“la màxima fam és la inanició / de la imaginació” “és la mort segura, però els no-morts / busquen viure

en el món d'algú altre”

Di Prima ens diu que la fam més immensa és la manca d'imaginació i que aquesta manca ens porta a

una mort, ja que sense imaginació no som persones. Diu que els “no-morts” (no els vius), és a dir, els

que no es moren per aquesta falta d'imaginació, no es creen un firmament interior, sinó intenten habitar

el món interior d'algú altre. 

“la màxima claustrofòbia és el sil·logisme / la màxima claustrofòbia és el “tot encaixa” / res encaixa i

res es posa en lloc de / res més”

L'autora ens diu que la por més immensa a estar tancats dins un lloc és el “sil·logisme”, que és un

raonament que consta de tres proposicions, una de les quals es dedueix necessàriament d'una de les

altres dues. El sil·logisme va ser definit per primera vegada per Aristòtil, amb una sèrie d'afirmacions:

una de general  (la  premissa major)  i  una d'específica (la  premissa menor)  per  tal  d'arribar  a una

conclusió. Per exemple: Tots els homes són mortals (premissa major), Sòcrates és un home (premissa

menor), per tant, Sòcrates és mortal (conclusió).

Di Prima sosté que aquest “sil·logisme” i  aquest “tot encaixa” són la màxima claustrofòbia que pot

existir ja que delimiten la imaginació. El “res encaixa” fa referència a aquesta voluntat d'encaixament de

les coses per tal d'explicar-les, i el “res es posa en lloc de res més” fa referència als “no-morts” que

“busquen viure en el món d'algú altre” de l'estrofa anterior, que com hem dit abans no es creen el seu

propi món interior sinó que intenten invadir-ne el d'algú altre, però que, al final, no encaixa i no s'hi

poden posar, ja que és cadascú que s'ha de crear el seu propi firmament dins el seu món interior. 

“L'ÚNICA GUERRA QUE IMPORTA ÉS LA GUERRA CONTRA /  LA IMAGINACIÓ”  “TOTES LES

ALTRES ESTAN INCLOSES EN ELLA”

Aquesta frase,  que ja ens havia aparegut,  ens la  repeteix tres cops i  en majúscules.  Així,  ens fa

l'aparença i la sensació d'un manifest, d'una declaració de principis, que ja ens indicava el títol del

poema.  També  ens  torna  a  repetir  que  totes  les  guerres  estan  sotmeses  a  la  guerra  contra  la

imaginació.

“No pots escapar de la batalla espiritual  / No pots evitar posicionar-te / No pots no tenir poètica / no

importa el que facis: lampista, forner, professor”

Amb “batalla espiritual” l'autora ens fa referència a la batalla contra la pròpia ment, per tal de continuar

tenint imaginació i no deixar-nos endur per les idees convencionals de la societat. Ens diu que ens
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posicionarem o bé en el món convencional o bé en el món de les idees. 

Di Prima ens diu que no podem evitar l'art de compondre obres poètiques en cap cas. No pots dividir

l'art de la feina, tal i com deia en la segona estrofa “no hi ha cap part de tu mateix que no puguis

diferenciar”, tan és la professió a la que et dediquis, tan és al cantó que t'hagis posicionat, art i vida no

es poden diferenciar ja que tot “és un tot”.

“ho fas en la consciència de fer / o no fer el teu món / tens una poètica: entres dins el món / com un

vestit ja fet”

Aquest “tot” del que parlàvem, ara di Prima diu que ens el creem nosaltres, conscients de construir o

no construir el nostre món interior. Sosté que tots tenim una poètica, és a dir, un caràcter, un to, una

força d'inspiració i que aquesta la podem utilitzar integrant-nos al món de forma convencional o bé com

diu en la següent estrofa:  “o graves sobre la llum / el teu firmament es vessa en la forma de la teva

habitació / la forma d'un poema, del teu cos, o dels teus amors”

Amb aquest  gravar  “sobre la llum” ens implica una dificultat,  una impossibilitat.  Ens diu que o bé

entrem al  món com tota l'altra gent,  fàcilment,  integrant-nos en el  “mainstream” o bé intentem fer

l'impossible per fer  el  millor  que sabem fer.  I  ens diu que si  fem això el  nostre firmament interior

s'expandirà i ja no el trobarem al nostre món interior, sinó també a la vida diària, evocant d'aquesta

manera el nostre món interior a les quotidianitats de la vida com les nostres habitacions o bé serà quan

escrivim un poema que hi evocarem aquest “firmament”. 

“La vida d'una dona/d'un home és una al·legoria” “Excava-la”

Una  al·legoria  és  una  figura  retòrica,  una  metàfora  continuada,  una  proposició  o  una  sèrie  de

proposicions  que presenten un sentit  directe  i  un altre  de  figurat,  és  a dir,  és  un conjunt  d'idees

abstractes representades metafòricament per mitjà de figures plàstiques. Di Prima ens diu que les

nostres vides són això, un conjunt d'idees abstractes, és a dir, la imaginació, representada per mitjà de

figures plàstiques: el palpable, el material, la realitat en definitiva. És per això, que després ens diu que

l'excavem, que aprofundim en aquesta al·legoria. 

“No pots escapar de la batalla espiritual / la guerra és la guerra contra la imaginació / no pots triar ser

un objector de consciència”

Tornem a trobar “batalla espiritual”, és a dir la lluita amb les nostres ànimes, i ens diu que aquesta

batalla és contra la imaginació. Diu que no podem triar ser objectors de consiència, no podem triar no

participar en aquesta guerra, perquè hi estem tots involucrats.

“la guerra dels mons resta aquí,  ara mateix, en equilibri  /  és una guerra per aquest  món, perquè

segueixi essent / una vall de creació d'ànimes”

Quan di Prima diu “la guerra dels mons” ens podria fer referència al llibre de H.G. Wells, publicada el

1898, titulada  The War of  the Worlds,  és a dir:  La guerra dels  mons,  que tracta sobre la invasió
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alienígena a la terra. L'autora ens diu que aquesta guerra alienígena està aquí i ara, que es tracta

d'una guerra per mantenir  la “vall de creació d'ànimes”. Al poema original hi trobem  “vake of soul-

making”  i  podria  fer  referència  a  un  carta  de  John  Keats  adreçada  als  seus  germans  (George  i

Georgiana Keats) escrita el 1819. 

Amb “vale of soul-making” Keats es referiex a les dificultats que una persona troba al llarg de la vida,

les  quals  són  necessàries  per  desenvolupar  un  caràcter.  En  aquesta  carta  diu:  “There  may  be

intelligences or sparks of the divinity in millions - but they are not Souls till they acquire identities, till

each one is personally itself.” És a dir: “Poden haver-hi intel·ligències o guspires de divinitat - però no

hi Ànimes fins que no adquireixen identitat, fins que cadascuna té una personalitat per ella mateixa.”

Keats  no creia  en un món perfecte  i  ideal,  creia  que la  naturalesa no toleraria  la perfecció.  Però

pensava que les ànimes eren diferents de la intel·ligència o la nostra part racional. La intel·ligència és

una cosa sense identitat, que es pot encabir dins una ànima. L’ànima, en canvi, ha de ser formada per

tres influències  que ens afecten al  llarg  de les nostres vides:  la intel·ligència (la vida intel·lectual,

l’escola,  l’educació,  etc.),  el  cor  humà  (els  nostres  sentiments,  representats  pel  cor),  i  el  món  o

l’experiència (les nostres experiències amb el món).  Aquests tres elements de la vida actuant  uns

sobre els altres construiran, segons Keats, la nostra ànima o identitat. 

Amb tot això, di Prima ens diu que la guerra en la que ens trobem és una guerra “per aquest món”

perquè continuï essent un món on hi hagi intel·ligència, cor i experiència.

“el sabor a totes les nostres boques és el sabor del nostre poder / i és tan amarg com la mort”

Amb aquesta estrofa di Prima identifica el poder com gairebé un sinònim de mort, i és que és amb la

guerra que causem milers de morts, ja siguin físiques o bé, en el cas de la guerra contra la imaginació,

mentals. 

“porta el teu jo a la teva llar, entra al jardí / el noi a la porta amb l'espasa flamejant ets tu mateix”

Aquesta “espasa flamejant”, la trobem a la Bíblia, i segons el llibre sagrat, Déu va posar un querubí

amb una espasa flamejant davant les portes del Paradís després que Adam i Eva en fossin expulsats.

És per això que ara entenem que di Prima també escrigui “jardí”, fent referència al Jardí de l'Edèn, que

era un paradís situat a l'Orient on hi havia Adam i on es va crear Eva. En aquest jardí hi havia l'Arbre

de la vida i l'Arbre del coneixement del bé i el mal. Di Prima ens diu que entrem al nostre propi paradís

interior  i  que no tinguem por, perquè els únics enemics i  els únics que ens privem de fer-ho som

nosaltres mateixos. 

“la guerra és la guerra per la imaginació humana / i ningú pot combatre-la sinó tu i ningú pot combatre-

la per tu”

És pel que ens havia dit a l'estrofa anterior que ara ens torna a repetir i emfatitzar que aquesta guerra

per la imaginació humana i que som només nosaltres els únics responsables de lluitar en aquesta

guerra.
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“la imaginació no és només sagrada, és precisa / no és només ferotge, és pràctica / homes moren

cada dia per la seva manca / és vasta i elegant”

En aquesta estrofa ens torna a repetir la importància de la imaginació a les nostres vides, ja que sense

ella no som persones, sense ella ens morim. 

“intellectus significa llum de la ment / no és conversa no és tan sols llenguatge / el sol interior” “la polis

està constel·lada al voltant del sol / el foc és central”

En aquestes dues últimes estrofes di Prima fa referència a la teoria de les idees de Plató. El filòsof va

dividir el coneixement en dos mons: el món intel·ligible i i el món sensible. En el món intel·ligible s'hi

troba la ciència (episteme) és a dir; el coneixement intuïtiu o dialèctic, on hi ha les idees pures i la idea

del bé, i el raonament discursiu, on hi resten les idees matemàtiques. En el món sensible s'hi troba

l'opinió  (doxa)  és  a  dir;  la  creença,  on  hi  ha  els  objectes  materials,  i  la  imaginació,  on  hi  ha les

imitacions. Plató, en el mite de la caverna fa una al·legoria d'aquest símil de la línia, establint l'exterior

de la caverna com el món intel·ligible i l'interior de la caverna com el món sensible. En aquest mite, en

el món intel·ligible, les idees pures estan representades amb el sol i les idees matemàtiques amb les

ombres  i  els  reflexos  dels  objectes.  En  el  món  sensible,  els  objectes  materials  són  el  foc,  i  les

imitacions són les ombres que fa aquest foc. És per això que di Prima utilitza aquest mite per explicar

la importància de la imaginació. Diu que l'intellectus és la “llum de la ment”, és a dir, el coneixement

dialèctic un cop contemplada la idea del bé. Després ens explica que el sol interior, fent referència al

foc de la caverna, no és ni conversa ni llenguatge, és a dir, no té “logos”. Finalment sosté que la polis

el que busca és contemplar la idea del bé però és al foc, és a dir, és a la imaginació on rau la base de

tot el coneixement. 
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REQUIEM (dins Dinners and Nightmares, 1961)

I think
you'll find 
a coffin
not so good
Baby-O.
They strap you in
pretty tight

I hear it's cold
and worms and things
are there for selfish reasons

I think 
you'll want
to turn
onto your side
your hair
won't like
to stay in place
forever
and your hands
won't like it
crossed 
like that

I think 
your lips
won't like it
by themselves
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RÈQUIEM (dins Dinners and Nightmares, 1961)

Crec
que trobaràs
un taüt
no tan bo
fillet.
T'hi lliguen 
molt estret.

M'han dit que és fred
i que cucs i coses
són allà per raons egoistes

Crec
que voldràs
posar-te
de cantó
als teus cabells
no els agradarà
quedar-se quiets
per sempre
i a les teves mans
no els agradarà
estar creuades
així

Crec
que als teus llavis
no els agradarà.
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6.2.REQUIEM – RÈQUIEM

Comencem pel títol: Rèquiem. Un rèquiem és una oració que es fa per a les ànimes dels morts, però

també una composició  musical  adreçada a  aquests  morts.  Així  doncs,  veiem que el  poema està

adreçat a un difunt..  

“Crec / que trobaràs / un taüt / no tan bo / fillet. / T'hi lliguen / molt estret.”

En la primera paraula del poema ja ens hi apareix el jo poètic, aquest “crec” en primera persona. En el

següent vers, “que trobaràs” veiem que di Prima s'adreça a algú, una segona persona que de moment

desconeixem. És al tercer vers, “un  taüt”, que ens trobem aquest component de la mort del qual el títol

ja ens advertia. El següent vers “no tan bo”, ens fa referència al taüt, i aquest “tan” ens implica una

comparació amb un altre taüt, que al poema no apareix, però que amb la següent paraula, quan veiem

a qui s'adreça ho entendrem. “fillet”, ara sí que sabem de qui es tracta aquesta segona persona que

ens havia aparegut,  ara sí  que entenem el  “tan bo”  que probablement  compare el  “taüt”  amb un

“bressol”.  Veiem doncs que aquest  poema va dedicat  a  un fill  perdut,  perdut  per  l'avortament,  un

esdeveniment que marca per sempre la vida de qualsevol dona. Així observem que el tema dels valors

femenins continuen presents a l'obra de di Prima. 

“M'han dit que és fred / i que cucs i coses / són allà per raons egoistes”

En aquesta estrofa és evident que està parlant del taüt o, més en general, del cementiri, on hi fa fred, i

hi ha cucs i altres insectes.

“Crec / que voldràs / posar-te / de cantó / als teus cabells / no els agradarà / quedar-se quiets / per

sempre / i a les teves mans / no els agradarà / estar creuades / així”

En aquesta estrofa di Prima torna a adreçar-se al seu fill perdut, com si parlés amb ell. Amb aquestes

paraules ens podem imaginar perfectament la imatge d'un cadàver, amb les mans creuades sobre el

pit, dins un taüt. 

“Crec / que als teus llavis / no els agradarà”

El fet que acabi el poema amb els “llavis” ens fa pensar amb el ja-no-possible respirar, la no-possible

parla. Ens diu que als seus llavis no els agradarà restar closos, probablement perquè no podran parlar,

i tampoc respirar. Recordem que els grecs, a través de l'alè (psique) determinaven si una persona

estava viva o no. El curiós és que psique també significa ànima, per tant di Prima d'alguna manera ens

està dient, o més ben dit, li està dient al seu fill difunt, que als seus llavis no els agradarà no tenir una

ànima. 

Aquest poema el podem relacionar amb un altre que va escriure di Prima,  Brass Furnace Going Out:

Song After Abortion,  el 1960, en el qual expressa l'amor etern com a mare mentre li parla també a

l'esperit, com en el poema de  Requiem.  En els dos poemes el que intenta és agafar un problema

personal i fer-lo obert a tot un públic. Es lamenta de la mort de l'infant i també de la pèrdua de les

possibilitats que ofereix la vida. 
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NO PROBLEM PARTY POEM (dins Selected Poems, 1956-1975)

first glass broken on patio no problem
forgotten sour cream for vegetables no problem
Lewis MacAdam's tough lower jaw no problem
cops arriving to watch bellydancer no problem
plastic bags of melted ice no problem
wine on antique tablecloth no problem
interviewer from Berkeley Barb no problem
absence of more beer no problem
too little dope no problem
leering Naropans no problem
cigarette butts on the altars no problem
Marilyn vomiting in planter box no problem
Phoebe renouncing love no problem
Lewis renouncing Phoebe no problem
hungry ghosts no problem
absence of children no problem
heat no problem
dark no problem
arnica scattered in nylon rug no problem
ashes in bowl bleached bone & juniper berries no problems
lost Satie tape no problem
loss of temper no problem
arrogance no problem
boxes of empty beer cans & wine bottles no problem
thousands of styrofoam cups no problem
Gregory Corso no problem
Allen Ginsberg no problem
Diane di Prima no problem
Anne Waldman's veins no problem
Joanne Kyger's peyote & rum no problem
wine no problem
coca-cola no problem
getting it on in the wet grass no problem
running out of toilet paper no problem
decimation of pennyroyal no problem
destruction of hair clasp no problem
paranoia no problem
claustrophobia no problem
growing up on Brooklyn streets no problem
growing up in Tibet no problem
growing up in Chicano Texas no problem
bellydancing certainly no problem 
figuring it all out no problem
giving it all up no problem
giving it all away no problem
devouring everything in sight no problem

what else in Allen's refrigerator?
what else in Anne's cupboard?
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what do you know that you
haven't told me yet?

no problem. no problem. no problem.

staying antoher day no problem
getting out of town no problem
telling the truth, almost no problem

easy to stay awake
easy to go to sleep
easy to sing the blues
easy to chant sutras

what's all the fuss about?

it decomposes – no problem
we pack it in boxes – no problem
we swallow it with water, lock it in the trunk,
     make a quick getaway.      NO PROBLEM.
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POEMA DE FESTA CAP PROBLEMA (dins Selected Poems, 1956-1975)
primer got trencat al pati cap problema
nata agre per les verdures descuidada cap problema
mandíbula inferior dura d'en Lewis MacAdam cap problema
policies arribant per veure la ballarina del ventre cap problema
bosses de plàstic de gel desfet cap problema
vi sobre estovalles antigues no cap problema
entrevistador del Berkeley Barb cap problema
absència de més cervesa cap problema
massa poca droga cap problema
leering Naropans cap problema
burilles de cigarrets als altars cap problema
la Marylin vomitant en una torratxa cap problema
la Phoebe renunciant a l'amor cap problema
en Lewis renunciant a la Phoebe cap problema 
fantasmes afamats cap problema
absència de canalla cap problema
calor cap problema
foscor cap problema
àrnica escampada en una catifa de niló cap problema
cendres en un bol d'os blanquejat i baies de ginebra cap problema
cinta perduda d'en Satie cap problema
perdre els papers cap problema
arrogància cap problema
caixes de llaunes de cervesa buides i ampolles de vi cap problema
milers de gots de poliestirè cap problema
Gregory Corso cap problema
Allen Ginsberg cap problema
Diane di Prima cap problema
venes de l'Anne Waldman cap problema
peiot i rom de la Joanne Kyger cap problema
vi cap problema
coca-cola cap problema
fer l'amor sobre l'herba humida cap problema
quedar-se sense paper de vàter cap problema
aniquilació del poliol cap problema
destrucció del les pinces del cabell cap problema
paranoia cap problema
claustrofòbia cap problema
créixer als carrers de Brooklyn cap problema
créixer al Tibet cap problema
créixer a la Texas xicana cap problema
dansa del ventre evidentment cap problema
resoldre-ho tot cap problema
deixar-ho córrer tot cap problema
donar-ho tot cap problema
devorar tot el que està a l'abast cap problema

què més a la nevera de l'Allen?
què més al rebost de l'Anne?
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què saps que no 
m'hagis dit encara?

cap problema.       cap problema.       cap problema.

Quedar-se un altre dia cap problema
marxar de la ciutat cap problema
dir la veritat, gairebé cap problema

fàcil estar despert
fàcil anar a dormir
fàcil cantar el blues
fàcil de recitar sutres

per què tot aquest rebombori? 

Es descompon – cap problema
ho empaquetem – cap problema
ens ho empassem amb aigua, ho tanquem al camió
     ens escapem ràpid.     CAP PROBLEMA
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6.3.NO PROBLEM PARTY POEM – POEMA DE FESTA CAP PROBLEMA

Al llarg d'aquest poema di Prima ens va descrivint una escenografia  d'una festa beat, com molt bé ens

podem imaginar pel títol del poema. Com que es troba en una festa, qualsevol cosa que passa no

significa cap problema. Una festa on hi ha policies que han arribat per mirar com a ballarina de dansa

del ventre, ona festa on falta cervesa i drogues, on hi ha burilles de cigarrets al terra, hi ha una tal

Marylin vomitant, una noia anomenada Phoebe que renuncia a l'amor, hi fa calor i també és fosc, hi ha

tabac escampat per la catifa,  s'ha perdut  una cinta d'Erik Satie (un compositor  i  pianista francès),

alguns perden els papers, els altres són arrogants i hi ha caixes buides de cervesa, ampolles de vi i

gots de paper escampats per tot el pis, però per a l'autora res d'això no suposa cap problema. Amb

aquest ambient podem comprovar que l'alcoholisme i l'ús i experimentació amb drogues era present en

les vides dels beats, sobretot quan feien festes com la que di Prima descriu. 

Sabem que és una festa beat perquè hi apareixen autors d'aquest moviment com Gregory Corso, Allen

Ginsberg, Anne Waldman i Joanne Kyger. El fet que di Prima nomeni a aquestes dues últimes dones

ens demostra que a les reunions i festes, i en general dins la vida, dels beats també hi havien dones,

com hem anat explicant al llarg del treball. 

Després de fer referència a aquests autors beat, di Prima ens torna a parlar d'alcohol i drogues  (rom,

peiot) i ara també de fer l'amor. És evident, doncs, la presència de les drogues. Si abans ens havia

sortit la renúncia a l'amor ara ens apareix la llibertat sexual, una de les característiques principals de la

Generació Beat. El fet que es faci l'amor “sobre l'herba humida” implica un component de naturalesa,

un component orgànic i també de llibertat. 

Si recordem que a les dones beat no els agradava portar complements als cabells entendrem perquè

diu “destrucció dels clips”.

La  “paranoia” i  la  “claustrofòbia” que fa sortir  di  Prima al seu poema, reflecteixen perfectament els

efectes secundaris que patien molts, o gairebé tots, pel consum de drogues. Així doncs, veiem que el

seu consum era present a les vides diàries del autors d'aquest moviment. 

Di Prima ens fa veure que en les festes beats no és important el “background”, és a dir,  tan se val on

hagi crescut la persona, ja sigui Brooklyn, Texas o el Tibet, en la comunitat beat això no significava cap

problema. 

En aquestes festes, tant era si se solucionaven problemes i es comprenien diverses situacions o bé si

no se li donaven més voltes a un problema i aquest es deixava córrer. Tant era si s'era l'amfitrió de la

festa i els convidats es menjaven tot el que trobaven. En aquest cas, sembla que es tracta d'una festa

a casa de l'Allen Ginsberg i això ho podem deduir quan veiem “què més a la nevera de l'Allen?”, si es

tracta de la nevera de Ginsberg, també hauria de ser casa seva. És quan ens trobem “què més al
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rebost de l'Anne?” que ens adonem que Waldman i Ginsberg compartien casa. De fet, Anne Waldman

va viure durant un període a l'època dels setanta en una granja a Cherry Valley del seu amic, Allen

Ginsberg. Per tant, la festa que està descrivint di Prima probablement va ser una festa que van fer els

beats als anys setanta a casa de Ginsberg, mentre aquest convivia amb Waldman.

En la següent estrofa, quan ens trobem: “què saps que / no m'hagis dit encara?/ cap problema.   cap

problema.    cap problema” on  di Prima s'adreça per primera vegada en el poema, a un “tu”, a una

segona persona. En la següent estrofa, però, ja no s'hi refereix, sinó que continua amb la mateixa

estructura d'abans. Di Prima ens continua parlant d'aquesta festa beat, diu que tant se val si algú es

queda un dia més a la casa, o si marxa de la ciutat, res no suposa cap problema. L'única cosa que

nomena en tot el poema que “gairebé” no causa cap problema és “dir la veritat”.  Amb això, segons di

Prima, és “fàcil estar despert /  fàcil anar a dormir / fàcil cantar el blues / fàcil recitar sutres”  Els sutres

són discursos normalment recitats per budes, és  aquí on ens apareix aquest component del budisme,

característic  dels  beats.  També  ens  trobem  el  “blues”,  aquest  jazz  i  aquesta  musicalitat  sempre

presents en totes les obres d'aquest moviment literari. 

Després di Prima es pregunta: “per què tot aquest rebombori?”, es pregunta per què és necessari tot

aquest soroll, per què tanta gent, per què aquest escàndol, per què aquesta protesta, si al final, com

diu ella: “Es descompon – cap problema / ho empaquetem – cap problema / ens ho empassem amb

aigua, ho tanquem al camió / ens escapem ràpid. CAP PROBLEMA.”

I ella mateixa acaba el poema dient-se i dient-nos que en tot aquest rebombori que creaven els beats

no hi havia cap problema, ens diu que tot està bé si es fa per gaudir de la vida. En definitiva, el poema

vindria a ser una escenificació i una celebració de la vida beat. 
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DREAM: THE LOBA REVEALS HERSELF (dins Loba, Book I, 1978)
she came
to hunt me down; carried down-ladder trussed
like game herself. And then set free
the hunted turning hunter. She came

thru stone labyrinths worn by her steps, came
to the awsome thunder & drum of her
Name, the LOBA MANTRA, echoing
thru the flat, flagstone walls

the footprints

      footsteps of the Loba

 the Loba

drumming. She came to hunt, but I did not
stay to be hunted. Instead
wd be gone again. silent.
children in tow.

she came, she followed, she did not
pursue.

But walked, patient behind me like some
big, rangy dog. She came to hunt, she strode

over that worn stone floor
tailgating, only a step or two

behind me.

I turned to confront
to face

Her:
ring of fur, setting off

the purity of her head.
she-who-was-to-have-devoured-me
stood, strong patient

recognizably.
goddess.

Protectress
great mystic beast of European forest
green warrior woman towering.

kind watchdog I cd
leave the children with.

     Mother & sister.
     Myself. 
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SOMNI: LA LOBA ES REVELA ELLA MATEIXA (dins Loba, Book I, 1978)
ella va venir
a caçar-me; portava una escala lligada
ella mateixa com una presa. I després va alliberar
el caçat convertint-se en caçador. Ella va venir

travessant laberints de pedra, erosionats per les seves passes, va arribar
al tro i tambor impressionant del seu
Nom, la LOBA MANTRA, fent eco 
a través de les planes parets de pedra

les empremtes

                  petjades de la Loba

  la Loba

tamborinejant. Va venir a caçar, però jo no
em vaig quedar per ser caçada. Sinó que
vaig marxar altre cop.     callada.
criatures a coll.

ella va venir, ella va seguir, ella no va
perseguir.

     Sinó que va caminar, pacient darrere meu com un
gran gos nòmada. Ella va venir a caçar, va caminar amb passes llargues

sobre aquell terra de pedra gastat
seguint-me de prop, només a una passa o dues

      darrere meu.

Em vaig girar per confrontar-me
          per fer-li front

           a Ella:
anell de pelatge, sortint

de la puresa del seu cap.
ella-que-havia-d'haver-me-devorat
es va quedar quieta, molt pacient

clarament
deessa.

Protectora
gran bèstia mística del bosc europeu.
guerrera verda, elevada.

     amable gos guardià amb el que jo podria
deixar les criatures.

Mare i germana.
Jo mateixa.
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6.4.DREAM: THE LOBA REVEALS HERSELF – SOMNI: LA LOBA ES REVELA ELLA 
MATEIXA

El 1971, l’aparició d’un llop en un somni de di Prima la va portar a escriure una llarga epopeia, Loba,

que es va publicar per primera vegada el 1978. L’edició completa, que inclou el Book II es va publicar

el 1998, i ara encara hi continua treballant.

Amb  Loba di  Prima  intenta  personificar  i  encarnar  les  diverses  manifestacions  del  poder  femení.

L’escriptora  beat diu  que  escriu  Loba quan  aquesta  la  “visita”.  És  per  això  que  tot  el  poema es

converteix en un viatge sense una ruta concreta. Di Prima intenta plasmar una veritat que ella i totes

les dones saben i han sabut des de sempre, una veritat complexa i muda. Diu que cada poema és una

nova veu, un nou ésser i que és per això que només escriu Loba quan “Ella” acudeix a di Prima, quan

la sent, la veu o l'escolta interiorment i reconeix un nou aspecte d’aquesta veritat silenciada de la vida

femenina. Com diu ella mateixa:

“It’s not that it’s been suppressed by the patriarchy, not just that, so much as that women colluded in its

suppression in exchange for the dubious goodies of “civilization” as defined for the past 10,000 years,

women have said “hush” to what they know —to their deep knowing”60

La majoria dels seus escrits son molt personals, ja que surten de la seva vida i les seves experiències.

És per això, que Loba és una reflexió de la seva experiència com a dona. Di Prima és mare de cinc fills

de diferents  pares  ja  que ha estat  evitant  durant  tota la  seva vida una figura patriarcal  poderosa.

Aquesta feminitat és representada a Loba d’una manera única.

Com hem dit, Loba se’ns presenta en la forma de milers figures femenines. Loba és una llop, una lloba,

una deessa, una jove preciosa, una dona gran corpulenta, una aniquiladora despiadada, una creadora

de vides. És un personatge encantador i compartint un procés de transformació amb Ella, ens podem

identificar amb diverses personalitats que dominen les ànimes de totes les dones. 

Per veure tot això analitzarem el poema “DREAM: the Loba reveals herself”, que l'hem traduït com a

“SOMNI: la Loba es revela ella mateixa”. Amb el títol veiem que di Prima ens parlarà d'un somni, potser

el somni on li va aparèixer Loba per primer cop. En aquest poema veurem quina és la identitat de

Loba; qui s'amaga darrere Ella. 

“ella va venir / a caçar-me; portava una escala lligada / ella mateixa com una presa. I després es va

alliberar / el caçat convertint-se en caçador. Ella va venir”

En aquesta primera estrofa, amb la que engega el poema di Prima, podem observar que comença i

acaba igual, amb: “ella va venir”. Això ens transmet una certa sensació de repetició, de cercle.  Aquest

“va venir”  també ens podria fer referència al que dèiem abans de les “visites” de Loba a di Prima.

60 “No és que hagi estat suprimit pel patriarcat, no només això, tant com les dones van conspirar en aquesta supressió

a canvi de deus ambigus de la “civilització” com s'ha definit en els últims 10,000 anys, les dones han dit “hush”

(silenci) al que sabien, al seu profund coneixement”
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Primer de tot ens diu que Loba arriba per caçar a l'autora, però Ella està lligada amb una escala, així

doncs no té mobilitat, ha estat caçada, és una presa. És quan s'allibera de l'escala que es converteix

en caçadora. 

“travessant  laberints  de  pedra,  erosionats  per  les  seves  passes,  va  arribar  /  al  tro  i  tambor

impressionant del seu / Nom, la LOBA MANTRA, fent eco / a través de les planes parets de pedra / les

empremtes / petjades de la Loba / la Loba / tamborinejant. Va venir a caçar, però jo no / em vaig

quedar per ser caçada. Sinó  que / vaig marxar. callada / criatures a coll”

En aquesta estrofa di Prima ens explica que Loba ha arribat travessant laberints de pedra (originaris

dels  països  nòrdics)  i  erosionats.  Aquest  “erosionats” ens  implica  un  cert  desgast,  probablement

produït pels intents de trobar la sortida d'aquest laberint. Un cop Loba ha passat aquest laberint, di

Prima ens descriu  el  “Nom” de  Loba com un tro  i  un tambor,  injectant  aquesta  idea de sonoritat

tempestuosa i estrident. És després que ens revela el nom (que nosaltres ja havíem deduït pel títol),

“LOBA MANTRA”. El fet que l'escrigui amb majúscules, ajuda a plasmar la idea de soroll, de fressa,

impressionant i també ajuda a representar Loba com una figura de grandesa.  

Mantra és un mot d'origen sànscrit format pels termes manaḥ i trāyate, que es tradueixen com a "ment"

i "alliberació". És un concepte del pensament de l'Índia que es presenta com un instrument per alliberar

la ment dels pensaments que la confonen. Un mantra pot ser una síl·laba, una paraula, una frase o un

text  llarg,  que en ser recitat  i  repetit  va portant  a la persona a un estat  de profunda concentració

(dhāraṇā). En el budisme tibetà, cada mantra es considera el so corresponent a un cert aspecte de la

il·luminació i es recita per a identificar-se amb aquest aspecte de la ment il·luminada. Veiem doncs,

que el concepte de budisme present en aquest poema, com en la gran majoria de les seves obres. Un

cop hem entès el significat de “mantra” entendrem el “repetint com un eco” que hi trobem, simbolitzant

aquest intent d'alliberació de la ment. La posició dels versos “les empremtes / petjades de la Loba / la

Loba” ens dóna aquesta sensació d'eco, que di Prima vol transmetre.

“fent eco a través de les planes parets de pedra (...) tamborinejant” di Prima ens fa visualitzar la imatge

de Loba caminant pel laberint de pedra amb el soroll de trons i tambors de fons. L'autora, doncs, amb

aquesta escenografia, veu a Loba com una amenaça, pensa que la vol caçar, la veu com una rival, una

contrincant. Però di Prima diu que no es quedarà quieta, que no es deixarà caçar. Diu que no es volia

deixar caçar  “vaig marxar altre cop. callada. / criatures a coll”. Di Prima, per tant, marxa amb silenci, i

amb els seus fills a coll. 

“ella va venir, ella va seguir, ella no va perseguir”

És aquí quan di Prima comença a adonar-se que no ha d'interpretar a Loba com una amenaça ja que

només la “segueix”, no la “persegueix”. És a dir, no va darrere d'ella per atrapar-la ni per aconseguir

res. 

55



Les dones de la Generació Beat

“Sinó que va caminar, pacient darrere meu / gran, nòmada gos. Ella va venir a caçar, va caminar amb

passes llargues / sobre aquell terra de pedra gastat / seguint-me de prop, només a una passa o dues /

darrere meu”

L'autora s'adona del paper que realment està jugant Loba, que la segueix de prop, vigilant-la per tal de

protegir-la. 

“Em vaig girar per confrontar-me / per fer-li front / a Ella: / anell de pelatge, sortint / de la puresa del

seu  cap.  /  ella-que-hauria-d'haver-me-devorat  /  es  va  quedar  quieta,  molt  pacient  /  clarament  /

deessa. / Protectora / gran bèstia mística del bosc europeu / guerrera verda, elevada. / amable gos

guardià amb el que jo podria / deixar les criatures. / Mare i germana. / Jo mateixa.”

Di Prima explica que es gira per enfrontar-s'hi, però al girar-se observa la seva puresa i veu que Ella no

l'ataca, sinó que es queda parada, tranquil·la i assossegada. És aquí on s'adona que es tracta d'una

deessa, una protectora. Quan diu “gran bèstia mística del bosc europeu” fa referència a les llegendes  i

mites sobre homes llops, típics de la literatura popular europea. 

Aquesta “guerrera verda” podria fer referència a Artemisa, que en la mitologia grega va ser una de les

deesses més importants. Era la deessa de la caça, dels animals salvatges, del terreny verge, dels

naixements, de la virginitat i la que curava les malalties de les dones. Sovint es representava com una

caçadora portant un arc i fletxes. Més endavant també se li va adjudicar el paper d’ajudant als parts i

també se la  va considerar  com a deessa grega de la  Lluna (raó per  la  qual  de vegades apareix

representada amb una lluna creixent sobre el cap).

L'autora observa que es tracta d'un ésser salvatge però a la vegada pur, celestial i protector, amb el

que podria deixar els seus propis fills. Després veu que Loba, amb la confiança i la seguretat que li

transmet  podria  equivaldre  a una mare i  una germana.  És,  finalment,  a  l'últim vers,  que di  Prima

s'adona que Loba es tracta d'ella mateixa. 
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7.CONCLUSIONS

Després d'haver treballat el tema de la Generació Beat, concretament el rol dones, veure com van ser

la vida d'aquestes muses i  escriptores i  centrar-me en Diane di  Prima analitzant  alguns dels seus

poemes arriba el moment d'exposar les meves conclusions.

El fet que no hi hagués molta informació sobre aquestes dones i les seves obres m'ha dificultat bastant

la feina. He vist i comprovat que no és un tema pel qual la gent s'interessa gaire i per tant la informació

que es troba no és la que es podria trobar sobre un tema d'interès general. També he de dir que he

trobat més informació de la que em pensava, però tot i així, penso que encara falta una anàlisi en

profunditat de totes aquestes dones i especialment de les seves obres.

Amb l'anàlisi de l'obra de di Prima hem pogut observar que és realment una escriptora beat. No només

pel fet que pertanyi a la Generació Beat cronològicament, ni pel fet que tingués relacions amistoses o

amoroses amb homes d'aquest moviment, sinó perquè, com s'evidencia en l'anàlisi d'alguns dels seus

poemes, di Prima tracta molts temes d'aquesta generació: el budisme, el jazz o sobretot la idea de

Ginsberg de “First thought, best thought” per la seva manera espontània i col·loquial d'escriure. Per tot

això crec que hem de considerar Diane di Prima una autèntica revolucionària i escriptora beat. 

Respecte les traduccions, he de dir que és una feina molt més complicada del que sembla i requereix

moltes hores de treball. A més a més, en aquest cas es tractava de traduir poesia, cosa que implica

una dificultat molt més gran, almenys per mi, que traduir un text escrit en prosa. 

En la traducció dels poemes de di Prima m'he trobat amb alguns problemes. Com en tota traducció de

poemes és difícil  traduir el propòsit de l'autor d'una llengua a una altra. Per exemple en el poema

RANT,  que he traduït  com a  “SERMÓ”.  “Rant” literalment significa “discurs llarg amb ira”  però per

buscar un títol que coincidís amb una sola paraula amb el títol original del poema vaig haver de triar

“sermó”, que em va semblar la paraula més adient. 

Un altre problema amb el que m'he trobat és que la llengua anglesa té un vocabulari molt extens i ric,

de fet és un dels idiomes que existeixen amb més vocabulari. Això implica que a l'hora de traduir, quan

trobes una paraula amb un significat específic en anglès i la vols traduir al català, aquesta paraula no

existeix, i per tant, s'ha de fer una paràfrasi. Per exemple dins el poema DREAM: the Loba reveals

herself quan vaig trobar la paraula “echoing” vaig haver-la de traduir com a “fent eco” ja que no existeix

cap verb en català per expressar l'acció d'un eco. 

La polisèmia de les paraules angleses també m'ha dificultat bastant la traducció dels poemes. Per

exemple al poema RANT quan di Prima utilitza el verb “laid out” que significa “composar” i “exposar”,

ho fa utilitzant els dos significats del verb, però per no desestructurar el poema vaig haver de triar-ne

un, el que em semblava més adequat i el que semblava representar més bé el significat dins el poema

i ho vaig acabar traduint com “exposada”. 

També he considerat una dificultat el fet que di Prima, en els poemes, abreviés algunes paraules, fent
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així el poema més col·loquial. Un exemple seria “w/out” que significa “without” i en català la traducció

és “sense”. La paraula “sense” en català no es pot abreviar, per tant en la traducció es perd el sentit

col·loquial del poema original. 

Tornant al tema de la influència de les dones dins la Generació Beat, penso que ha quedat bastant clar

el  gran  paper  que van tenir  dins  aquest  moviment.  Per  desgràcia,  però,  també hem pogut  veure

perfectament que tot i el liberalisme que defensaven els beats,  dins el seu propi moviment les dones

també van ser arraconades, com en tots els altres moviments literaris de la història. 

Encara que m'he basat especialment en l'obra de di Prima, hi ha autores com Elise Cowen, Anne

Waldman, Lenore Kandel,  Joyce Johnson,...  dones que han sigut  no tan sols oblidades sinó ja ni

tingudes en compte des d'un principi, que s'haurien de reconsiderar ja que les seves obres son duna

intensitat dramàtica digne de ser estudiada i posteriorment explicada. 

Per acabar, vull donar les gràcies a en Pep Paré i la Pepi Andreu pel temps que han dedicat a ajudar-

me a millorar aquest treball. 
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1.JACK KEROUAC

“One day I will find the right words, and they will be simple.” 

Jean-Louis Kerouac va néixer el 12 de març de 1922, en una família francesa del Canadà, a Lowel,

Massachusetts. Kerouac, com a autor de la famosa novel·la On the Road, es va convertir en el líder i

representant de la Generació Beat.

Era molt  bo jugant a futbol  americà i  va obtenir  una beca per anar a estudiar  a la Universitat  de

Columbia de Nova York. Una lesió i una baralla amb el seu entrenador el val portar a convertir-se en un

mariner mercantil. A Nova York va conèixer Ginsberg, Cassady i Burroughs, amb els quals formaria la

Generació Beat. 

Més tard va decidir portar una vida de vagabund, una etapa que el va inspirar a escriure les seves

novel·les més posteriors. Es va passar anys intentant trobar un estil propi, que finalment va anomenar

prosa espontània o “kickwriting”. Kerouac deia que les seves idees s'aplicaven tant en prosa com en

poesia  i  sostenia  que   l'espontaneïtat  com  a  mètode  traspassava  els  límits  de  les  formes  de

l'escriptura. 

El seu primer llibre,  The Town and the City, es va publicar el 1950. Kerouac es va enfrontar amb el

conformisme i va rebutjar els estàndards contemporanis. La seva manera espontània d'escriure i de

vegades sense corregir tenia una energia estranya que va xocar a molts escriptors ja consolidats, però

tot això només va portar a Kerouac a un bon i merescut reconeixement. 

Els seus escrits reflecteixen la voluntat d'alliberar-se de les convencions socials de l'època i també la

recerca  del  sentit  de  l'existència.  Per  trobar  aquest  sentit  va  utilitzar  drogues  com  marihuana  i

Benzedrina, i també alcohol. La recerca existencial el va portar a la religió i al budisme Zen. 

S'ha dit que gairebé tota l'obra de Jack Kerouac és autobiogràfica, cosa bastant probable ja que la vida

que va portar va influir molt en la seva escriptura. Ell, juntament amb Ginsberg, Corso, Burroughs,

Snyder i molts d'altres, van portar l'estil de vida que se celebrava als seus llibres, l'estil de vida beat.

Jack Kerouac va morir el 21 d'octubre del 1969, amb 47 anys, a causa d'un vessament intern, causat

per una cirrosi, a St. Petersburg, Florida. 

Els seus escrits son considerats els precursors de la manera de viure dels joves de la dècada del 1960.
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Són una mostra, en definitiva, de l'estil de vida de la Generació Beat.

2.JOHN CLELLON HOLMES

“Though they rushed back and forth across the country on the slightest pretext, gathering kicks

along the way, the real journey was inward.”

John Clellon Holmes va néixer el 12 de març de 1926 a Holyoke, Massachusetts. Va ser un assagista,

poeta i novel·lista, membre de la Generació Beat. 

El 1952 va publicar la novel·la Go, basada en Keouac, Ginserb i Cassady. Holmes va conèixer Jack

Kerouac en una festa i els dos van començar una amistat basada en la passió per l'escriptura. El 1948

Holmes va empènyer a Kerouac a descriure les qualitats úniques i  pròpies de la seva generació i

Kerouac es va inventar el terme “Generació  Beat a l'instant. El 1952, després de la publicació de la

novel·la Go, Holmes va escriure un article al New York Times, This is the Beat Generation, amb el qual

va introduir aquesta expressió al món. Holmes i Kerouac van seguir essent grans amics fins la seva

mort, el 1969. 

Anys més tard, va fer classes a Yale i també tallers d'escriptura a la Universitat de Brown. El seu últim

llibre de poesia,  Dire Coasts, va ser publicat el 1988, l'any que va morir, amb 62 anys, a Middleton,

Connecticut. 
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3.HEBERT HUNCKE

"Sure I'm old, and I'm evil, and I'm ugly, and I'm tired. But that isn't it. I've been this way for ten

years, and I'm all down the main line."

Hebert Edwin Huncke va néixer el 9 de gener de 1915 a Greenfield, Massachusetts. Huncke va deixar

els estudis a l'institut i es va convertir en un drogoaddicte i un estafador de carrer. 

Quan es va traslladar a Nova York va conèixer a William Burroughs ja que aquest li venia morfina.

Huncke es va fer molt amic de Joan Vollmer, la dona de Burroughs, amb la qual compartien el gust per

les  amfetamines.  A la  dècada del  1940 Burroughs  va  convidar  a  Huncke  a  la  granja  que  tenien

juntament amb Vollmer a Texas per vendre marihuana. Va ser allà on va conèixer Abe Green, que més

tard s'incorporaria a l'escena  beat.  També va ser durant aquesta dècada que Huncke va servir  de

subjecte en d'investigació d'Alfred Kinsey per la recerca dels hàbits sexuals.

Quan va conèixer  per  primer  cop Allen Ginsberg,  Jack  Kerouac i  William Burroughs,  aquests  van

començar a interessar-se pels seus escrits. Gràcies a Huncke aquests escriptors es van inspirar en les

seves històries de la vida al carrer, la vida criminal i també per l'argot de carrer que utilitzava. 

Huncke utilitzava la paraula “beat” per descriure algú vivint sense diners i pocs recursos. Va encunyar

el  terme  en  una  conversa  amb  Kerouac,  que  estava  interessat  en  com la  seva  generació  seria

recordada. “I'm beat”, va contestar Huncke, volent dir que estava cansat. Kerouac va utilitzar aquesta

paraula, a la qual més tard li va donar un significat de beatitud, per descriure tota una generació. 

Huncke va ser immortalitzat a On the Road, com a Elmer Hassel.

Hebert Huncke va morir el 8 d'agost de 1996 a Manhattan, Nova York. 
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4.NEAL CASSADY

“We are actually fourth dimensional beings in a third dimensional body inhabiting a second

dimensional world!” 

Neal Cassady va néixer el 8 de febrer de 1926 a Salt Lake City, Utah. Va tenir una vida amb dificultats,

es va casar tres vegades i va ser immortalitzat com a Dean Moriarty, a On the Road.  

La seva mare es va morir quan ell tenia només deu anys i va ser criat per un pare alcohòlic a Denver,

Colorado. Cassady era un lladre de cotxes i  un estafador que es va passar molt anys de la seva

joventut en reformatoris i centres de reclusió.

Jack Kerouac i  Neal  Cassady van fer diverses excursions amb cotxe per tot Estats Units i  Mèxic,

escrivint sobre les seves experiències, algunes vegades simultàniament mentre estaven succeint, quan

Cassady feia de guia. Aquestes aventures van ser posades per escrit al llibre de Kerouac,  On the

Road. Kerouac es va inspirar en Cassady per altres novel·les seves com The Dharma Bums i Visions

of Cody. Cassady va demanar a Kerouac que l'ensenyés a escriure ficció, però de tots els escriptors

beats, ell va ser-ne el menys productiu. El seu únic llibre, una autobiografia titulada The First Third, va

ser publicada per City Lights Books el 1971, uns anys després de la seva mort. 

La dona de Neal Caddady, Carolyn Cassady, va escriure sobre la seva relació a Heart Beat, i també la

seva relació amb el seu marit i Jack Kerouac a ·Off the Road.

Neal  Cassady va ser  trobat  en  estat  de  coma en un ferrocarril  abandonat  de Mèxic,  segurament

després d'una nit de festa amb alcohol i drogues. Cassady va romandre en coma fins que es va morir,

quatre dies abans de fer 43 anys, el 4 de febrer del 1968 un any abans de la mort de Jack Kerouac.
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5.ALLEN GINSBERG

"Poetry is not an expression of the party line. It's that time of night, lying in bed, thinking what

you really think, making the private world public, that's what the poet does." 

Irwin Allen Ginsberg va néixer el 3 de juny de 1926 a Newark, Nova Jersey. 

Com molts altres artistes, Ginsberg, abans de convertir-se en escriptor va fer moltes altres coses, entre

elles: treballar en múltiples vaixells de càrrega, de soldador, de rentaplats i també va treballar com a

guàrdia nocturn a Denver. Va participar en moltes lectures de poesia, incloent la famosa Six Gallery

Reading de San Francsico.

El 1954, Robert La Vigne, un pintor de San Francsico, li va presentar Peter Orlovsky. Aviat, després de

conèixer-se, Orlovsky i Ginsberg es van convertir en amants i van anar a viure junts, portant una vida

de casats. Van estar junts fins que Ginsberg es va morir, el 5 d'abril de 1997. 

Apart del famós poema Howl, Ginsberg va escriure molts més llibres. Molts dels seus escrits van ser

interpretats com a controvertits i obscens. La lectura de  Howl va acabar amb Lawrence Ferlinghett,

propietari de City Lights Books, arrestat per càrrecs d'obscenitat. Les autoritats van oposar-se  contra

Ginsberg per la seva llibertat respecte l'homosexualitat i el llenguatge sexual gràfic. Molts dels seus

altres  escrits  tracten  de temes com narcòtics  i  el  què s'experimenta  sota  la  influència  d'aquestes

drogues. 

Com  molts  escriptors  de  l'època,  Ginsberg  també  es  va  integrar  al  món  de  l'espiritualisme,

concretament  el  budisme  Zen.  Els  poetes  metafísics  del  segle  XIX,  com William  Blake,  van  ser

segurament la seva major influència. Ginsberg volia expandir la ment i arribar a la espiritualitat i per

això va experimentar amb substàncies com la marihuana i la Benzedrina. Va sostenir que molts dels

seus escrits, incloent Howl, van ser escrits sota la influència de les drogues. Un dels seus mestres que

més el van influenciar va ser el budista tibetà Chögyam Trungpa, que apart de ser mestre també es va

convertir  en  un  gran amic  de  l'escriptor,  fundador  del  Naropa Institue.  El  seu viatge  espiritual  va

començar amb visions espontànies i va continuar amb un viatge a l'Índia. 
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Ginsberg va participar en la protesta política no violenta contra tot, des de la guerra del Vietam fins a la

guerra contra les drogues. Molts dels seus escrits contenen temes de guerra, temes com les cambres

de gas dels nazis i la guerra del Vietnam, que van actuar com a tòpic per diversos poemes seus. 

En les seves obres i la seva vida, Ginsberg defensava la llibertat i l'autenticitat. Molts dels seus poemes

son extremadament directes i sincers, per exemple Kaddish, que descriu la demència de la seva mare.

A  Many Loves, Ginsberg descriu el primer contacte sexual amb Neal Cassady, amb el qual van ser

amants i amics. 

Ginsberg i Anne Waldman van fundar The Jack Kerouac School of Disembodied Poetics, el 1974. 

La seva col·lecció The Fall of America va guanyar el U.S. Naional Book Award for Poetry el 1974. El

1979 va rebre la medalla d'or del National Arts Club i va ser atmès a l'American Academy and Institute

of  Arts  and  Letters.  Ginsberg  també  va  ser  finalista  del  premi  Pulitzer  el  1995  pel  seu  llibre

Cosmopolitan Greetings: Poems 1986-1992.

66



Les dones de la Generació Beat

6.LUCIEN CARR

“Everybody in the world is beautiful and sweet but dumb.”

Lucien Carr va néixer l'1 de març de 1925 a Nova York. Als 14 anys va conèixer a David Kammerer,

amic de la infància de William Burroughs. Es van conèixer quan Kammerer portava un grup de Boy

Scouts, del qual Carr n'era membre. A partir d'aquí, Kammerer es va tornar bojament obsessionat i

enamorat de Lucien Carr. Carr es va començar a sentir assetjat per Kammerer, i va decidir canviar

d'escola, però allà on anava, Kammerer el seguia. Després d'intentar suïcidar-se mentre estudiava a la

Universitat de Chicago, la seva mare va decidir traslladar-lo a Nova York amb ella per tal d'allunyar-lo

de Kammerer i  el  va matricular  a la Universitat  de Columbia,  on va compartir  habitació amb Allen

Ginsberg. Tot i així,  Kammerer va aconseguir seguir-lo i es va mudar a Nova York, on també vivia

William Burroughs, amic seu des de l'infàcnia. Edie Parker, amiga de Carr, va presentar-li el seu xicot,

Jack Kerouac. I Carr va presentar-li a William Burroughs. Com Ginsberg va dir: “Lou was the glue”

La nit del 13 d'agost de 1944, després d'estar bevent amb Kerouac, Carr es va trobar a Kammerer pel

carrer i van passejar els dos fins arribar a Riverside Park. Allà, Carr diu que el va assetjar sexualment i,

com a defensa, va apunyalar a Kammerer. Després li va lligar les mans i els peus, va cobrir el seu cos

amb pedres i el va llençar al riu Hudson. Carr va ser sentenciat a vint anys de presó per homicidi, però

només en va complir dos. Jack Kerouac va ser arrestat per ser considerat còmplice i se li va posar una

fiança de 2.500 dòlars. Kerouac va convèncer a Edie Parker perquè es casés amb ella, per tal que ella

li pagués la fiança. Al cap d'un any Kerouac i Parker es van divorciar.

Després de sortir  de la presó,  Carr va treballar  com a periodista  per United Press i  es va acabar

convertint en el president del despatx general de notícies, fins la seva jubilació, el 1993. Lucien Carr va

morir el 28 de gener de 2005 a Washington, després d'una llarga lluita contra càncer d'ossos.
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7.WILLIAM BURROUGHS

"Desperation is the raw material of drastic change. Only those who can leave behind everything

they have ever believed in can hope to escape." 

William Seward Burroughs va néixer el 5 de febrer de 1914 a St. Louis, Missouri. Burroughs pertanyia a

una família benestant de classe alta. El 1932 va anar Harvard, on va estudiar anglès i antropologia i

més tard va anar a una escola de metges de Viena. Va viure a Mèxic, Londres, París, Berlín, Sud

America i al Marroc. 

Després  de  ser  refusat  per  la  Marina  dels  Estats  Units  per  servir  a  la  Segona  Guerra  Mundial,

Burroughs va caure en una drogoaddicció que el va afectar per la resta de la seva vida.  

El 1951 Burroughs va matar la seva dona, Joan Vollmer, en una festa jugant al William Tell, a Mèxic.
Va ser acusat d'homicidi involuntari, però només va passar tretze dies a la presó. A la introducció de la
novel·la Queer, escrita el 1953 però publicada el 1985, Burroughs diu: “I amb forced to the appalling

conclusion that I would have never become a writer but for Joan's death... the death of Joan brought

me in contact with the invader, the Ugly Spirit, and maneuvered me into a lifelong struggle, in which I

had no choice except to write my way out.”

Burroughs és molt conegut per la seva tècnica de collage, un estil d'escriptura que molts consideren

confusa i pretensiosa. La majoria dels seus escrits estan inspirats i es basen en el món de les drogues.

William Burroughs va morir el 1997, amb 83 anys d'edat, a causa d'un atac de cor.
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8.GREGORY CORSO

"Ah, if I were dictator I'd have poets throwing bombs!" 

Gregory Corso va néixer el 26 de març de 1930 a Nova York,  amb una mare de setze anys que el va

abandonar.  A causa d'això,  Corso va passar la major  part  de la seva infància en orfenats i cases

d'acollida.  

Com a escriptor de la dècada del 1950 i 1960, Corso es va convertir en un membre de la Generació

Beat. Proclamava canvis socials i polítics i segons Allen Ginsberg era un “awakener of youth”

Corso va passar tres anys a la presó per haver robat i durant aquesta estada va aprofitar per llegir

molts escriptors de la literatura clàssica. El 1950, Corso va conèixer a Ginsberg en un bar (The Pony

Stable) i partir de llavors el va presentar als altres membres del moviment beat. 

Tot i que no va participar a la Six Gallery Reading, Corso es va unir ràpidament a la escena beat de

San Francisco. Es va traslladar allà el 1956 i aviat va ser considerat un dels millors escriptors beat.

Corso va morir mentre dormia, el 2001, a Minnesota.
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9.LAWRENCE FERLINGHETTI

"I didn’t know that painters and writers retired. They’re like soldiers – they just fade away." 

Lawrence Ferlinghetti va néixer el 24 de març de 1919 a Yonkers, Nova York. Poc després de néixer,

la seva mare va ser internada en un psiquiàtric i van traslladar Ferlinghetti a França, on el va criar una

parenta de la seva mare. 

Quan tenia cinc anys va tornar a Estats Units. A l'escola, durant la dècada del 1920, va començar a

escriure poesia. Una dona, anomenada Sally Bisland, li va donar una còpia de poemes de Baudelaire,

que el van inspirar i li van crear una predilecció per la literatura. 

Després va estudiar a la Universitat de North Carolina, on va llegir les obres de Hemingway, Faulkner,

Dos Passos i Wolfe. 

Durant la Segona Guerra Mundial va ser un oficial a Normandia i també va treballar com a periodista a

la revista Time. 

El 1952 va conèixer Kenneth Rexroth, que ja era considerat un escriptor, artista i activista polític de

renom. Després de conèixer Peter Martin, l'editor de la revista City Lights, tots dos van decidir obrir una

llibreria amb el mateix nom.

City  Lights  Bookstore  de  San  Franciscon  aviat  es  va  convertir  en  en  nucli  d'escriptors  i  artistes

contemporanis. El moviment de la Generació Beat va acabar de ser impulsat amb les lectures de la Six

Gallery amb autors com Michael McClure, Allen Ginsberg o Gary Snyder.

Ferlinghetti continua escrivint i essent considerat un gran escriptor d'aquesta generació. 
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10.KENNETH REXROTH

“The basic line in any good verse is cadenced... building it around the natural breath structures of

speech.”

Kennet Rexroth va néixer el 22 de desembre de 1905 a South Bend, Indiana. El seu pare era alcohòlic

i la seva mare patia una malaltia crònica. Rexroth va ser educat a casa per la seva mare. Després de la

mort de la seva mare el 1916 i la mort del seu pare el 1919, Rexroth va anar a viure amb la seva tieta a

Chicago. 

Va ser un escriptor, traductor, assagista i filòsof i va ajudar a fundar el San Francisco Poetry Center. 

Rexroth es va convertir en un artista i poeta als 17 anys. Aviat va guanyar-se reputació com a radical

per les seves associacions amb grups laborals i anarquistes. 

Rexroth va actuar com a mestre de cerimònies en la Six Gallery Reading el 7 d'octubre de 1955, amb,

Allen  Ginsberg,  Philip  Lamantia,  Michael  McClure,  Gary Snyder  i  Philip  Whalen.  Va ser  gràcies  a

Rexroth que Ginsberg i Snyder es van conèixer. Rexroth aparèix a  The Dharma Bums, de Kerouac,

com a Reinhold Cacoethes. 

Kenneth Rexroth apart de tenir l'habilitat de crear un estil d'escriptura bell, també tenia la capacitat de

traduir i expressar-se diferentment en la seva poesia. El 1941 va guanyar el California Literature Silver

Medal Award pel seu llibre In What Hour.

L'escriptor va morir el 6 de juny de 1982 a Santa Barbara, Califòrnia. 
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11.GARY SNYDER

"Nature is not a place to visit. It is home." 

Gary Snyder  va néixer  el  8 de maig de 1930 a San Francisco,  Califòrnia.  Els  seus pares es van

divorciar i el 1940 es va mudar a Portland, Oregon amb la seva mare i la seva germana. Això va fer

que des de ben petit s'interessés per l'ecologisme, les cultures indígenes americanes i el muntanyisme.

És conegut, doncs, no més per la seva associació amb la Generació  Beat, sinó també per la seva

defensa de la vida en comunitat i l'interès ecologista.

Moltes de les seves obres demostren la gran influència que va tenir de poetes americans com Walt

Whitman i Ezra Pount. 

Snyder va guanyar el premi Pulitzer de poesia l'any 1974 per la seva col·lecció Turtle Island.
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12.MICHAEL McCLURE

"We all had our foot on the line. We all believed in that line and none of us have gone back."

Michael  McClure  va  néixer  el  20  d'octubre  de  1932  a  Marysville,  Kansas.  Es  va  passar  la  seva

infantesa a Seattle,  Washington,  on la passió per la natura i  la fauna el  van portar  a voler ser un

científic estudiós de la natura. McClure va viatjar fins a San Francisco, on va participar en tallers de

poesia amb Robert Duncan. També va formar part dels autors de la famosa Six Gallery Reading el

1955. 

McClure encara és un actiu poeta,  assagista i  guionista.  Fa lectures de poesia a universitats  com

Stanford, NYU i la Universitat d'Arizona. També ha participat en espectacles en clubs de Nova York,

San Diego i Vancouver, com també en festivals a París, Roma i Amsterdam.
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13.PHILIP WHALEN

“You are a wish to be here wishing yourself. “

Philip Whalen va néixer el 20 d'octubre de 1923 a Portland, Oregon. Va participar a la Segona Guerra

Mundial  a les forces armades dels  Estats Units. Gary Snyder  i  Lew Welch van ser els companys

d'habitació durant  els  seus anys  d'universitat.  També va ser un dels participants de la Six Gallery

Reading, on Howl va ser llegit per primer vegada. 

Whalen es va convertir  en un sacerdot budista Zen el 1973, com també monjo Dharma Sangha a

Santa Fe, New Mexico, el 1984. 
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14.PHILIP LAMANTIA

"To rebel! That is the immediate objective of poets! We can not wait and will not be held

back...The "poetic marvelous" and the unconscious are the true inspirers of rebels and poets."

Philip Lamantia va néixer el 23 d'octubre de 1927, a San Francisco, fill de pares sicilians. 

Va començar a escriure poesia a primària i va ser expulsat durant un breu període de temps de l'institut

per “mal comportament intel·lectual”, per llegir obres d'Edgar Allan Poe i H.P. Lovecraft. Als 16 anys,

després d'estar introduït al surrealisme de Miró i Dalí al San Francisco Museum of Art, va començar a

escriure poesia surrealista.  Va deixar  els estudis secundaris  i  es va traslladar a Nova York,  on va

conèixer André Breton.

Durant la dècada del 1940, Lamantia va tornar a San Francisco i va fer cursos a la Universitat de

California,  Berkely.  Va viatjar  a França,  Mèxic,  el  nord d'Àfrica i  va viure durant  una temporada a

Espanya. També va fer viatges pels Estats Units, en els quals va experimentar amb peiot amb natius

americans de Nevada. 

Philip Lamantia va morir el 7 de març de 2005.
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15.AMIRI BARAKA 

"There is no justice in America, but it is the fight for justice that sustains you" 

Amiri  Baraka va néixer el 7 d'octubre de 1934 a Newark, New Jersey amb el nom d'Everett LeRoi

Jones. Va estudiar a Harvard i després de graduar-se va publicar la seva primera obra, una col·lecció

de poemes, Preface to a Twenty Volume Suicide Note, el 1961. 

També  va  fundar  el  The  Black  Arts  Repertory  Theatre  a  Harlem el  1965.  El  1968  va  crear  una

organització coneguda com la Black Community Development and Defense Organization. 

El 1954, després de ser expulsat de les forces aèries dels Estats Units per ser considerat comunista,

va traslladar-se a Greenwich Village. El seu interès per la música jazz el va portar a conèixer alguns

autors de la Generació Beat. El 1958 es va casar amb Hettie Jones, amb la que va tenir dues filles. Ell i

Hettie Jones van fundar la Totem Press, que publicava obres de beats com Kerouac i Ginsberg. També

van crear una revista , Yugen. El 1961 va fundar la revista The Floating Bear amb Diane di Prima, amb

la que va mantenir una relació durant bastants anys. Va tenir una filla amb Di Prima, que va néixer el

1962.

Amiri Baraka va morir el 9 de gener de 2014 a Newmark, New Jersey.
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16.PETER ORLOVSKY

"An army is an army against love."

Peter Orlovsky a néixer el 8 de juliol de 1833 al Lower East Side, Nova York. Va créixer en una família

molt  pobre,  de fet,  va haver de deixar  l'institut  per poder ajudar a la seva família econòmicament.

Després de moltes feines va acabar treballant com a moderador al Creedmoor State Mental Hospital.

El  1953,  amb 19  anys,  es  va  unir  a  l'exèrcit  d'Estats  Units  per  lluitar  a  la  Guerra  de  Korea.  Els

psiquiatres de l'exèrcit  van ordenar el seu trasllat a l'hospital de San Francisco per treballar com a

metge. Més tard va estudiar a la Universitat de Columbia.

Orlovsky va conèixer Ginsberg mentre feia de model pel pintor Robert La Vigne a San Francisco, el

desembre de 1954. Abans de conèixer Ginsberg, Orlovsky no s'havia plantejat dedicar-se a la poesia.

Amb el suport de Ginsberg, Orlovsky va començar a escriure el 1957, mentre vivien a París. Van ser

amants amb Ginsberg fins que aquest es va morir, el 1997.

Orlovsky es va unir a la facultat de la Jack Kerouac School of Disembodied Poetics al Naropa Institute. 

El 30 de maig de 2010, Peter Orlovsky va morir de càncer de pulmó. 
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17.ANNE WALDMAN

“If I smashed the traditions it was because I knew no traditions. I’m the girl with the

unquenchable thirst.”

Anne Waldman va néixer el 2 d'abril de 1945 a Milville, New Jersey. Waldman va créixer a Greenwich

Village,  New York,  i  va  estudiar  al  Bennington  College.  Durant  la  dècada  de  1960,  Waldman  va

començar a formar part de l'escena de poesia de l'East Coast. Va ser durant aquesta època que va

conèixer Ginsberg, que la considerava la seva “spiritual wife”.

També va ser en l'època de 1960 que Waldman es va convertir en una estudiant del budisme. Durant

la dècada de 1970, juntament amb Allen Ginsberg, va començar a estudiar amb Chogyam Trungpa

Rinpoche. 

El 1974, amb Trungpa, Ginsberg i Altres, Waldman va fundar la Jack Kerouac School of Disembodied

Poetics al Naropa Institute, del  que actualment és professora de poètica i  la directora del Summer

Writing Progrm de Naropa.

Waldman es va casar amb Reed Bye el 1980 i van tenir un fill el 21 d'octubre del mateix any. 

Ha estat una vocal protectora del feminisme, el medi ambient i els drets humans; una activista de Poets

Against the War; i també ha ajudat a organitzar protestes a Nova York i Washington, D.C.

Tot i que les seves obres estan molt sovint connectades a la Generació Beat, Waldman mai ha estat,

estrictament parlant, una poetessa beat. La seva obra, com les obres d'altres autors contemporanis, és

més diversa en les seves influències i ambicions. 

Waldman està particularment  interessada en la representació de la seva poesia:  considera que la

representació  un  “ritualized  event  in  time” i  expressa  l'energia  del  seu  poema  amb  eufòriques

respiracions, càntics, cançons i moviments. 

Waldman ha publicat més de quaranta llibres de poesia. Alguns dels seus poemes s'han traduït al

Francès, Alemany, Italià i Xinès, entre d'altres. 
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18.JOANNE KYGER

“If you want to be a writer, you don't have to be in the academy.”

Joanne Kyger va néixer el 19 de novembre de 1934.

Kyger es va traslladar el 1957 a San Francisco on va estudiar filosofia i literatura, a la University of

California, Santa Barbara. 

El 1958 va conèixer Gary Snyder i dos anys més tard van fer un viatge a Japó. Es van casar el 28 de

febrer, immediatament després de la seva arribada. Anys més tard, va viatjar a l'Índia amb Snyder,

Ginsberg i Orlovsky, on va conèixer el Dalai Lama. Va tornar als Estats Units el 1964 i un any més tard

es va publicar el seu primer llibre, The Tapestry and the Web.

El 1965 es va casar amb Jack Boyce, amb el que es van separar anys més tard, a principis de la

dècada del 1970. 

Kyger ha escrit més de vint llibres de poesia. Viu a Bolinas des del 1968, on edita el diari local. També

ha fet algunes classes a la Jack Kerouac School of Disembodied Poetics.

El 2000, la seva col·lecció autobiogràfica del 1981 va ser re-publicada amb el nom Strange Big Moon:

Japan and India Journals, 1960-1964, que Waldman va classificar com “one of the finnest books ever

in the genre of “journal writing”.”
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19.LENORE KANDEL

“When a society is afraid of its poets, it is afraid of itself. A society afraid of itself stands as

another definition of hell.”

Lenore Kandel va néixer el 14 de gener de 1932 a Nova York.

Kandel va traslladar-se a San Francisco el 1960. Allà va conèixer Jack Kerouac, que l'immortalitzaria

amb el personatge de Romana Swarts que va descriure com “a big Rumanien monster beauty” a la

seva novel·la, Big Sur. 

El seu llibre, The Love Book, va ser censorat pel seu poema To Fuck with Love. Es va prohibir l'obra ja

es va considerar una obscenitat. 

Juntament  amb  Allen  Ginsberg,  Timothy  Leary,  Michael  McClure  i  altres,  Kandel  va  parlar  a

l'esdeveniment de Human Be-In al Golden Gate Park. 

El 1970, Kandel va patir unes ferides espinals en un accident de moto amb el seu marit d'aleshores,

Billy Fritsch. Tot i haver de tirar endavant amb l'intens dolor crònic, va continuar escrivint i va mantenir

els seus llaços socials. 

Lenore Kandel va morir a casa seva el 18 d'octubre de 2009 a causa d'un càncer de pulmó.

El 2012 es va publicar Collected Poems of Lenore Kandel, que conté 80 poemes, molts dels quals no

havien estat publicats mai. 
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20.JOYCE JOHNSON

“In the age that I am, in my entire adult life that I have been lobbying for reproductive freedom,

why does it seem like we're going so far backwards?”

Joyce Glassman va néixer el 1935 en una família jueva a Brooklyn, Nova York. Va ser criada al Upper

West Side de Manhattan, uns quants blocs més enllà del pis de Joan Vollmer. Durant la seva infància

va ser actriu i va actuar en algunes produccions de Broadway.

Als 13 anys, Glassman es va revelar contra els seus pares controladors. Als 16 es va matricular al

Barnard College i allà va conèixer i es va fer amiga d'Elise Cowen, la qual la va presentar a tot el cercle

beat. 

Ginsberg va preparar una cita a cegues per Glassman i Kerouac, mentre ella estava treballant en la

seva primera novel·la, Come and Join the Dance.

Glassman es va casar amb un pintor abstracte, James Johnson, que va morir al cap de poc temps en

un accident de moto. 

Més tard es va tornar a casar amb un altre pintor, Peter Pinchbeck amb el qual van tenir un fill. Al cap

d'uns anys es van divorciar.

Els articles de ficció de Johnson han aparegut a les revistes següents: Harper's, Harper's Bazaar, New

York, The New York Times Magazine, The New Yorker, Vanity Fair i el Washington Post.

A Minor Characters, el llibre pel que és més coneguda, està basat ens els anys beat de 1957 i 1958 i

va cridar l'atenció per les experiències de les dones relacionades amb escriptors de la Generació Beat. 

El 1983 va guanyar el  National Book Critics Circle Award per aquest llibre. A partir d'aquesta obra,

s'han publicat altres antologies escrites per i sobre dones de la Generació Beat.

Del 1983 fins el 1997 va fer classes d'escriptura a la Universitat de Columbia.

Les cartes entre Johnson i Kerouac van ser recollides i publicades el 2000 amb el llibre:  Door Wide

Open: A Beat Love Affair in Letters, 1957-1958.
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ANNEX B
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SOME OF DIANE DI PRIMA'S POEMS

More or less love poems

how many days

you'll think 

i'll let you go

cool's not the word i'm after

i'll slip a diamond

underneath my tongue

and you 

can hunt it down

.....

i wonder

why

we slept

at all 

those nights

and what we missed

....

you bet your life

next bedtime

I'll get even

I'll call your name wrong

and you'll think

it happened

accidental

....

Poems for Bret

I've caught you at it

mister

with your

I-Hate-You love poems

I seen you

draw that

cyclops

on the wall.

You'd better watch your step

deari-o

I seen your tricks

and babe

I've got my eye

on you.

....
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damn you

lovely

come and go

like rivers

which makes it hard

on rocks

....

I don't forget things

fast enough, I sing

last summer's ballads

winter long

like that's uncool.

....

Songs at 24

time

has eaten my innocence like a pistachio nut

love has walked off my trust

o noble firstlove

all goonygreen

what did you do with my laugh

what did you do with the money I gave you fridays

and holes in my shoes?

....

Songs to Spring

spring

you're nice

you're a pretty season

please come soon

all green

and mushy

beacuse

if you don't get here

I'll have to make

more fires

and the wood is getting

my hands

full

of 

splinters

....
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they all say

you're lovely

but everytime I look 

the sun

(or something else)

gets in my eyes

....

Songs for Babio, Unborn

Body

whose flesh 

has crossed my will?

Which night

common or blest

shapes now

to walk the earth?

Body

whose hands

broke ground

for that thrusting head?

in the eyes

budding to sight

who will I read?

Body

secret in you

sprang this cry of flesh

Now tell the tale

Sweetheart

when you break trhu

you'll find a poet here

not quite what one would choose.

I won't promise

you'll never go hungry

or that you won't be sad

on this gutted

breaking

globe

but I can show you

baby

enough love

to break your heart

forever

....

85



Les dones de la Generació Beat

you are not quite

the air I breathe

thank god.

so go.

....

Revolutionary Letters

Revolutionary letter #41

Revolution: a turning, as the earth

turns, among planets, as the sun 

turns round some (darker) star, the galaxy

describes a ying-yang spiral in the aether, we turn

from dark to light, turn

faces of pain & fear, the dawn

awash among them

....

Revolutionary letter #46

And as you learn the magic, learn to believe it

Don't be “surprised” when it works, you undercut

your power.

....

Revolutionary letter #53

 

SAN FRANCISCO NOTE

I think I'll stay on this 

earthquake fault near this

still-active volcano facing a

dying ocean &

covered w/ dirt

while the 

streets burn up & the

rocks fly & pepper gas

lays us out

cause

that's where my friends are,

you bastards, not that

you know that that means

Ain't gonna cop to it, ain't gonna

be scared no more, we all

know the same songs, mushrooms, butterflies

we all 

have the same babies, dig it

the woods are big.
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Revolutionary letter #54

HOW TO BECOME A WALKING ALCHEMICAL EXPERIMENT

eat mercury (in wheat & fish)

breathe sulphur fumes (everywhere)

take plenty of (macronbiotic) salt

& cook the mixture in the heat

of an atomic explosion

....

Revolutionary letter #90

ANCIENT HISTORY

The women are lying down

in front of the bulldozers

sent to destroy

the last of the olive groves.

....

Some LOBA's poems

The Loba sings to her cub

O my mole, sudden & perfect 

golden gopher tunneling

to light, o separate(d)

strands of our breath!

Bright silver

threads of spirit

O quicksilver

sput of fist, scansion of 

unfocussed eyeball,

grace of yr

cry, or song, my

cry or

you lie warm,      wet on the 

soggy pelt of my hollowed

belly, my

bones curve up

to embrace you.

....

Was he limp, did he stir

w/ life, did she hear

his soft breath in her ear?

....
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She lay

on the straw mut

in the warm room

thinking about love, all the 

afternoon, at least

remembering, not thinking 

at all. There was no wind.

Child voices in the street.

Sleep on her eyes, she lay

slightly absurd, headband askew

daydreaming, a silly smile

on her lips, her legs

akimbo.

....

Some Lies About the Loba

that she is eternal, that she sings

that she is star-born, that she gathers crystal

that she can be confused with Isis

that she is the goal

that she knows her name, that she swims

in the purple sky, that her fingers are pale & strong

that she is black, that she is white

that you always know who she is

when she appears

that she strides on battlements, that she sifts

like stones in the sea

that you can hear her approach, that her jewelled feet

tread any particular measure

that there is nothing about her

which cannot be said

that she relishes tombstones, falls

down marble stairs

that she is ground only, that she is not ground

that you can remember the first time you met 

that she is always with you

that she can be seen without grace

that there is anything to say of her

which is not truth

....
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DIANE DI PRIMA.
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