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L’anglesa Alice 
Oswald (Reading, 
1966) és una poeta 
d’imaginació po-
derosa que en cada 
llibre fa un nou ex-
periment. Dart 

(2002), per exemple, gira al voltant del 
riu homònim a Devon, i és un poema 
llarg en què les veus de personatges di-
versos (un barquer, un caçador, un ofe-
gat, una nimfa, entre d’altres) conflu-
eixen, es confonen i s’integren en la 
història viva del riu. A Bosques, etc. 
(Pre-textos, 2013) hi ha una balada 
amb notes al peu que incorpora, en 
majúscules i en negreta, totes les lle-
tres de l’alfabet, on cada lletra repre-
senta un arbre talat. Falling awake 
(Despertant-se, 2016) culmina amb Ti-
tó, subtitulat Quaranta-sis minuts en la 

El cementiri oral 
d’Alice Oswald

vida de l’alba, un soliloqui de l’amant 
immortal i decrèpit de la deessa Eos, 
travessat per una línia graduada que 
marca el pas dels segons i mesura els 
silencis entre paraules. L’experimen-
tació constant d’Oswald no respon, pe-
rò, a una recerca buida d’originalitat, 
sinó al desig de fer cristal·litzar cada 
idea, sensació o atmosfera en una for-
ma idònia. 

Memorial (2011), el primer llibre de 
la poeta que es publica en català, és un 
homenatge als morts de la Ilíada. És 
un sol poema llarg, constituït, d’una 
banda, per biografies de soldats, con-
densades en uns pocs versos cadascu-
na, i, de l’altra, per comparacions ho-
mèriques, ampliades o recreades, que 
complementen els elements narratius 
a manera de contrapunt o bé se’n des-
vinculen i cobren vida pròpia. El con-

na solució per a aquest i molts altres 
reptes que planteja Memorial. S’atre-
veix a posar “cingles flor-encesos”, o, 
en un altre punt, “falcó coltell-alat”, o 
“aigua vent-negrosa”; i és capaç de des-
plegar tots els recursos d’una llengua 
ferma, fresca i saborosa: “Com la mos-
ca la mosca temerària / que se l’espol-
sen / però fa per tornar-hi / la mosca 
boja que només vol que llepar/ i segui-
rà un home tot el dia / per un pessic de 
sang.” 

Fa dos anys, al teatre Barbican de 
Londres, es va representar una versió 
teatral de Memorial. Hi havia música 
en directe, una recitadora que encar-
nava la veu dels déus o del destí, i un 
cor integrat per dues-centes quinze 
persones, el nombre exacte dels sol-
dats morts de la Ilíada, que es movia 
per l’escenari com una multitud d’es-
pectres. I aquí, on el pressupost teatral 
és el que és, seria possible fer-ne una 
bona escenificació? Crec que amb dos 
actors que sabessin dir versos, amb du-
es veus complementàries, n’hi hauria 
prou; o amb una i tot, si fos com la d’Ali-
ce Oswald quan recita el seu poema, 
prodigiosament, de memòria.!

Neuromàntic, de 
William Gibson 
(Carolina del Sud, 
1948), és un clàssic 
de la ciència-ficció 
postmoderna i 
l’obra fundacional 

del subgènere del ciberpunk. A més de 
posar en circulació conceptes avui àm-
pliament usats, com ara el de ciberes-
pai (“una al·lucinació consensual vis-
cuda diàriament per milions”, “una re-
presentació gràfica de dades extretes 
dels bancs de memòria de tots els ordi-
nadors del sistema humà”), va antici-
par molts elements constitutius de la 
nostra societat digital: la vastitud de 
dades en xarxa d’internet, la realitat 
virtual, la reformulació i resignificació 
de l’existència i la condició humanes a 
partir de la manipulació genètica i la in-

‘Neuromàntic’, l’obra fundacional del ciberpunk
tel·ligència artificial... Publicada el 1984 
–l’acció transcorre en un avançat i difús 
segle XXI–, la veritat és que, llegida avui, 
Neuromàntic fascina com les profecies 
que s’han complert i inquieta com les 
amenaces que s’han concretat. 

El valor d’una novel·la de ciència-fic-
ció, però, no depèn de la sagacitat amb 
què prediu el futur sinó de la riquesa 
amb què construeix un món (físic, cul-
tural, moral) plausible, de la profundi-
tat i la intensitat amb què dramatitza 
un magma d’experiències humanes, i 
de la singularitat, l’efervescència i la 
precisió expressives del llenguatge. Ben 
igual que qualsevol altre tipus de no-
vel·la, esclar. 

En aquest sentit, i bo i reconeixent la 
lucidesa visionària de Gibson a l’hora de 
concebre un protagonista hacker –“un 
cowboy de consola”– que s’endinsa en 

tat, és contractat per dur a terme una 
missió que el portarà per un món tecno-
criminal ple de trampes mentals i sen-
sorials, dobles jocs i violència– és tan 
embolicat que en realitat és només un 
pretext per explorar un món i uns per-
sonatges. Molts passatges fan pensar en 
aquella confessió sorneguera de 
Chandler, que va dir que, quan no sabia 
com resoldre una escena, el que feia era 
escriure que un personatge treia una 
pistola. Gibson fa el mateix, però la pis-
tola és de làser. 

Traduïda per Joan Fontcuberta i els 
seus alumnes el 1988, és una molt bo-
na notícia que els lectors catalans dis-
posem d’una edició actualitzada de 
Neuromàntic, una radiografia al·lucina-
da i elèctrica del nostre present escrita 
en el passat i ominosament carregada 
de futur.!
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un món virtual anomenat “la matriu” 
–sona wachovskianament familiar, 
eh?–, el que dona vigència a la novel·la 
és la plasticitat trepidant de les frases 
–“el cel del port era del color d’un te-
levisor sintonitzant un canal mort”– i 
la construcció dels personatges més 
que no pas tota la profusió d’attrezzo 
pintorescament futurista que es des-
plega al llarg de les pàgines, i que inclou 
des d’hologrames fins a “bales subsòni-
ques de gelatina”, passant per ulleres 
“inserides quirúrgicament” a les cares 
i per tot tipus de drogues més o menys 
demencials i al·lucinògenes. 

Si li passa com a mi, el lector de Neu-
romàntic tindrà una impressió similar 
a la que té quan llegeix les extraordinà-
ries novel·les de Chandler o Hammett. 
Que l’argument –en Case, un hacker 
caigut en desgràcia i físicament devas-

trast entre l’austeritat tenebrosa de les 
històries dels guerrers, que emergei-
xen del no-res per tornar a capbussar-
s’hi de seguida, i la resplendor sensu-
al dels símils, que semblen suspesos en 
el temps, crea una tensió plàstica i dra-
màtica que sosté el poema en tota la se-
va llargada. A l’última secció del llibre, 
només queden les comparacions, apa-
rentment inconnexes, com si les rodes 
de la maquinària espectacular del po-
ema continuessin girant per inèrcia. 

Rigor i virtuosisme 
Unit al rigor estructural, el virtuosis-
me verbal d’Oswald subratlla la natu-
ralesa compacta de la llengua anglesa i 
obliga el traductor a ser creatiu en tot 
moment. Al quart vers mateix surt 
flower-lit cliffs, que significa, literal-
ment, “cingles il·luminats per flors”. 
Allò que en anglès és una imatge ex-
pressiva de quatre síl·labes en català es 
podria haver convertit en una frase 
sense cap gràcia que duraria el doble. 
Per sort, Jaume Coll Mariné, un poe-
ta dotat d’una forta iniciativa idiomà-
tica i sensible a les exigències rítmi-
ques del llenguatge, ha trobat una bo-


