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En aquest nou lli-
bre de Teresa 
Pascual, més que 
no pas en títols 
seus anteriors, hi 
ha una clara ten-
sió entre la recer-

ca de l’“essència de l’inefable” que 
caracteritza la poesia de l’autora i el 
sentiment –concretíssim– d’alguns 
conceptes diguem-ne basals de l’ex-
periència humana, el pes dels quals 
determina la nostra consciència. 
Conceptes com el temps, la memò-
ria o la mort, que recorren tota 
l’obra, bella i d’un gran rigor formal. 
El temps, representat per aquell 
“rellotge, la pauta vertical” del grau, 
espigat com un campanar de la ma-
rina. I, també, la mort dels pares i 
el record que, de tots dos, queda re-
gistrat en aquests versos: “El pes de 

Essència de l’inefable
la memòria cansada, / el tall de les 
tisores per la tela, / la queixa de l’ab-
sència enfosquida, / el llast constant 
i immune de l’enyor”. 

Dividit en quatre seccions, Ver-
tical ens deixa una imatge verte-
bral, memorable, que és la que do-
na títol –i substància– a la primera 
part: la dels fils. El fil que constitu-
eix una vida, els fils que trenen una 
família, els que teixeixen una obra. 
El fil que, seguint els versos citats 
de Chantal Maillard, ens guia. És un 
símbol delicat i potent: el fil que ti-
ba i que un dia queda tallat. La sego-
na secció, “Vidres”, incideix en la 
mort dels pares: “Mirem arrere. Tu 
et gires també / al lloc on s’ha tren-
cat la veu, i calles, / i em fas senyals 
des del teu angle fosc”. La mort, la 
pèrdua, posa les guies temàtiques 
dels poemes: “Comença un rumb 

es poesies de “Fils” i “Vidres”, res-
pectivament. Dues poesies en què es 
refereix a “les branques de la soca a 
la verema” (no hi ha branques, sinó 
sarments, vergues o redoltes, en un 
cep) i a “un temps granat de verema 
/ [que] encén les cistelles” (diria que, 
més que no pas amb cistella, sempre 
s’ha collit amb cove).  

“Epíleg” reflexiona sobre el dol 
per aquelles dues vides escarides, fe-
tes a les privacions: “Reals eren la 
llet, la son, les brases, / el pa, el moll 
de carbó, les injustícies; / les veritats 
es paraven a taula, / tenien nom i po-
dien ser dites. / La bellesa, com l’hà-
lit del desig, es quedaria al final de 
l’escala”. D’aquell racó incògnit al fi-
nal d’una escala, la bellesa ha pujat, 
pel fil vertical dels versos, a l’estatge 
durador del poema. Feta veritat per 
compartir.!
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secret per a les roses / que el riu 
s’emporta en contra de la terra”. El 
silenci ja no és l’aspiració de la po-
esia, sinó la raó tangible de la pèr-
dua: “Hem après de la llum / com 
anar a les fosques”. 

La memòria impregna els versos 
de la tercera secció, “Tornaràs a la 
mar”, en què la pauta vertical 
d’aquell rellotge del port s’alça com 
una fita. El poema Aniversari m’ha 
recordat Hombre en el mar, de Car-
los Barral, per l’extrema suggestió de 
tots aquells noms que formen part 
del patrimoni mariner (i, doncs, de 
la memòria de noiesa de la poeta): 
“És de la boca estreta de la nansa, / 
dels bots de llum, dels cèrcols del sa-
labre, / del fil de sirga, de les arma-
dures”. Una memòria, per a Pascual, 
molt més vívida que no la de pagès, 
a la qual dedica els pretextos de du-

Joe Gould sem-
bla un rodamon 
canònic. De fet, 
si et demanessin 
d’imaginar com 
era un homeless 
random del Gre-

enwich Village novaiorquès de 
mitjans del segle passat no seria 
gaire diferent d’ell. Alcohòlic a ba-
se de vi barat, sense dents, vestit 
amb roba de segona mà, o tercera, 
que li sobra per tot arreu, aparen-
ta tenir molts més anys dels que 
gasta (“n’hi posen de seixanta-cinc 
a setanta-cinc; en té cinquanta-
tres”) i que alimenta els coloms de 
Washington Square amb molles de 

El secret del llibre que havia  
de ser més llarg que la Bíblia

Periodista històric del New Yor-
ker, Mitchell entenia que calia cui-
dar cada reportatge com una peça 
d’orfebreria, amb la mateixa delica-
desa que si estigués fent una no-
vel·la. D’aquí que sigui un dels refe-
rents, i pioner, de tota la generació 
d’or de periodistes narratius nord-
americans que vindrien després 
(noms com Tom Wolfe, Joan Didi-
on i Truman Capote són alguns dels 
seus fills il·legítims). Implicat fins 
a l’última coma en els seus repor-
tatges, Mitchell va ser un periodis-
ta d’aquells que no coneixien la pa-
raula impaciència, ni esperaven que 
el reportatge els vingués sol. De 
barri, de passejar tot sol i tant com 
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pogués pels carrers on feia de cro-
nista, l’entorn on –com encertada-
ment s’explica en el pròleg, signat 
per Bernat Dedéu– exercia “les 
principals capacitats que hauria de 
tenir un periodista: extenuar-se i 
escoltar”. L’any 1942, en una de les 
seves habituals rondes per clubs de 
jazz i bars enrarits, toparia amb Joe 
Gould –Mitchell feia llavors de pe-
riodista de tribunals– mentre feia 
un cafè amb dos policies. 

D’ell n’escriuria un perfil, titu-
lat El Professor Gavina (que obre 
aquesta edició), un text deliciós en 
què retrata un personatge bohemi, 
irascible, genial, orgullós i pen-
ques. Un marginat amb amics com 
el poeta e.e. cummings i l’editor 
Malcolm Cowley, que renega dels 
diners –perquè no en té, i quan en 
té els gasta ràpid per no tenir-los–, 
intenta anar a festes sonades i ofe-
reix poemes i conferències a can-
vi de mam i donacions a la seva 
“fundació”. Mitchell el descriu 
amb tendresa, amb la mirada ne-
ta i entusiasta, fascinat pel perso-
natge i conscient d’haver topat 
amb algú especial. Ho fa sense ras-
tre de condescendència, escrivint 
de la mateixa manera sobre el bar-
rut borratxo i alhora l’excèntric, 
geni errant i exalumne de Harvard 
que és Gould. 

Al reportatge posterior, El se-
cret de Joe Gould, publicat el 1964, 
Mitchell reprèn la història des 
d’una òptica menys romàntica, 
amb molta més extensió, donant 
quasi tota la veu a Gould i relatant 
la relació entre ells fins a la mort 
del rodamon. El secret de la Histò-
ria oral és que no existeix, i la 
imatge que ens acabem fent de 
Gould és força menys engrescado-
ra que la del perfil presentat al 
New Yorker. De tota manera, la 
mateixa revista va acabar publi-
cant un article el 2015, signat per 
Jill Lepore, en què s’assegura que 
Mitchell va rebre diverses cartes 
de persones que havien llegit (o 
que fins i tot posseïen) llibretes 
amb bocins de l’obra de Gould. Ve-
ritat o no, la meravellosa història 
d’aquest personatge enfollit va ser 
l’última que va escriure el perio-
dista, bloquejat després de la pu-
blicació d’aquest llibre.!

pa. Però Gould, que presumeix de 
ser l’últim bohemi i la màxima au-
toritat en “matèria de privacions” 
dels Estats Units, té un gran pro-
jecte entre mans, un d’aquells que 
traspassen generacions: La Histò-
ria oral dels nostres temps, una 
obra que fa 26 anys que escriu, que 
és onze vegades més llarga que la 
Bíblia i que no fa pinta que pugui 
acabar mai. Podria ser perfecta-
ment un personatge de novel·la, 
però no, va existir i Joseph Mit-
chell (1908-1996) va presentar-lo 
al món a El secret d’en Joe Gould, 
ara publicat en català per Edicions 
de 1984 i amb traducció de Grisel-
da Garcia. 


