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Un estudiant descobreix una 
novel·la inèdita de Walt Whitman

teressats i una sensual ballarina espa-
nyola. David S. Reynolds, un expert 
de Whitman a l’Escola Superior de la 
Universitat de Nova York, i altres es-
tudiosos que han vist l’obra, creuen 
que els escrits ofereixen pistes de 
com un periodista i poeta convencio-
nal com Whitman es va transformar 
en l’autor de la sensual, filosòfica, al-
tament experimental i d’inclassifica-
ble vers lliure Fulles d’herba. “És com 
veure l’esborrany d’un gran escrip-
tor. Estem descobrint el procés amb 
què Whitman es descobreix”, co-
menta Ed Folsom, l’editor de la Walt 
Whitman Quarterly Review.  

Whitman desitjava de totes totes 
aquesta transformació. A la dècada 
del 1850 va ser llogat com a fuster a 
Brooklyn i no va fer res més que tre-
ballar en la que va ser la primera edi-
ció de Fulles d’herba (1855). Més tard 
va rebutjar la seva reeixida novel·la 
del 1842, Franklin Evans, el borratxo, 
perquè, segons va escriure el 1882, 
aquest era el seu gran desig: “Veure 
com totes aquelles peces rudimentà-
ries i infantils cauen en l’oblit”. El 1891 
un crític va voler tornar a publicar al-
gun dels seus primers relats i ell va dir: 
“Hauria estat temptat de disparar-li 
si hagués tingut l’oportunitat”.  

Però La vida i les aventures de 
Jack Engle no és la primera no-
vel·la de Whitman que l’estudiant 
Zachary Turpin treu a la llum: l’any 
passat va descobrir el tractat d’au-
toajuda, prèviament anònim, 
Mainly health and training, que 
Whitman va publicar el 1858 a The 
New York Atlas. “Un amic em va fer 
broma dient que això és el que es-
taria gravat a la meva làpida”, diu el 
noi. Turpin s’ha especialitzat en la 
recerca de les peces anònimes des-
conegudes per mitjà d’una base de 
dades online que conté milions de 
pàgines de diaris del segle XIX. Va 
ser així com va trobar l’anunci del 
rotatiu nord-americà que el va por-
tar a descobrir la novel·la Jack En-
gle, entrant a la base de dades les 
anotacions de les llibretes de l’au-
tor que contenien alguns noms i 
frases que semblaven pertànyer a 
una possible història. 

“No és una gran novel·la, però 
tampoc és dolenta”, diu Reynolds, 
que afegeix que Jack Engle i els al-
tres personatges masculins de la 
història recorden l’home de carrer 
que va crear amb Fulles d’herba. 
Turpin diu que és un llibre “alegre, 

interessant, maco i estrany”, 
amb girs antics, noms xim-
ples i conspiracions que 
recorden un pre-Thomas 
Pynchon: “És un món boig, 
boig, boig”. Després d’ha-
ver trobat ja dues obres de 
l’autor, l’estudiant ha co-
mençat a creure que “tal 
com deia Whitman, res es 
pot perdre completament 
i per sempre”.e

L’original, perdut durant 165 anys, dona pistes de ‘Fulles d’herba’
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“Una gran revela-
ció”, deia un petit 
anunci al New 
York Times el 13 
de març del 1852 

sobre l’inici d’una publicació seriada 
d’històries sobre “els costums i la mo-
ral de les cases d’hostes, l’Església, les 
operacions a Wall Street” i “amb es-
bossos gràfics d’homes i dones”. Es-
tava previst, segons l’anunci, que la 
publicació comencés l’endemà al di-
ari Sunday Dispatch, però els escrits 
anònims van caure en l’oblit i mai van 
ser revisats ni tornats a publicar. Pe-
rò ara ve la veritable gran revelació: 
aquells relats eren una novel·la com-
pleta de l’escriptor Walt Whitman, 
La vida i les aventures de Jack Engle. 
La descoberta va venir de la mà de Za-
chary Turpin, un estudiant de la Uni-
versitat de Houston que va trobar 
l’obra l’estiu passat. La Walt Whit-
man Quarterly Review l’ha publicat 
en versió online i la Univer-
sitat de Premsa d’Iowa en 
format físic.  

La novel·la recorda l’estil 
de Dickens i té diversos girs 
inversemblants en la trama 
i canvis bruscos de narrati-
va. El relat se centra en les 
aventures d’un orfe, en les 
quals es veu involucrat un 
advocat malvat, polítics in-
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Xavi Francés, Queralt Casasayas, Aitor 
Galisteo-Rocher i Vanessa Segura. LA CALÒRICA

La Calòrica ataca a 
‘Fairfly’ la bombolla 

de l’emprenedoria

TEATRE

Què volem canviar quan diem que volem can-
viar el món? Aquest és el conflicte al qual s’han 
d’enfrontar els protagonistes de Fairfly, l’obra 
que presenta La Calòrica fins al 26 de març al 
Teatre Tantarantana dins el tercer Cicle de 
Companyies Independents de Barcelona, El 
Cicló. En una conversa de sobretaula, quatre 
personatges discuteixen què han de fer davant 
l’obertura d’un ERO a l’empresa on treballen, 
i acaben trobant la solució idònia: crear la se-
va pròpia empresa de farinetes infantils a ba-
se de larves de mosca. Amb un to irònic, refle-
xiu i còmic, La Calòrica indaga en la cara ocul-
ta de l’emprenedoria i la “disjuntiva entre els 
drets laborals i el mateix èxit del Somni Ame-
ricà que tant transmet el govern”, explica el 
dramaturg Joan Yago.  

“Sempre ens estan explicant les coses po-
sitives de l’emprenedoria però mai les nega-
tives”, afegeix el director, Israel Solà, que con-
sidera important qüestionar l’actual sistema 
de mercat que “ens diu que si som miserables, 
infeliços i mal pagats és culpa nostra perquè 
no som prou emprenedors”. Per acostar al 
màxim Fairfly a una situació quotidiana i do-
nar-li versemblança i proximitat, els especta-
dors seran partícips de la història i seuran dalt 
de l’escenari envoltant la taula on els prota-
gonistes (Aitor Galisteo-Rocher, Xavi Fran-
cés, Queralt Casasayas i Vanessa Segura) con-
versen i es mouen evitant l’artificialitat: “Fu-
gim de la falsedat teatral. Hem creat un regis-
tre quasi televisiu que dona un ritme 
trepidant a l’obra”, diu Solà. Aquest és el se-
tè espectacle en set anys d’una companyia que 
precisament ha destacat i ha rebut premis per 
jugar amb els gèneres, els formats i els rols, i 
per abordar temes de candent actualitat 
(L’Editto Bulgaro, Bluf, Sobre el fenomen de les 
feines de merda, El profeta).  

A Fairfly “afloren emocions molt humanes, 
com la crisi de confiança i d’amistat, fruit de 
barrejar la vida privada amb la feina”, expli-
ca Yago. El que comença com una conversa es-
pontània entre quatre amics que han de de-
cidir el nou rumb de la seva vida s’acaba trans-
formant en un procés per canviar el món. És 
l’hora de decidir apostar-ho tot a una carta, 
però sent molt conscients que no hi haurà pos-
sibilitat de demanar el divorci laboral.e
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