
Teresa Pascual

VERTICAL
 Altres títols de Poesia

160  Albert Balasch
        Quadern del frau

161  Eva Baltasar
        Animals d’hivern

162  Dolors Miquel
        El guant de plàstic rosa

163  Joan Puigdefàbrega
        Deshora

164  Josep Maria Fulquet
 Natura d’infi nit

165  Carles Miralles
        Tres suites

166  Narcís Comadira 
 Manera negra

167  Jaume Coll Mariné 
 Un arbre molt alt

168  Albert Mestres
 Poemes intestins

169  Miquel Àngel Llauger
 Fourmillante

170  Maria-Mercè Marçal
 La germana, l’estrangera

t
e

r
e

s
a

 
p

a
s

c
u

a
l

 
 
•
 
 
v

e
r

t
i
c

a
l

1
7

1
 
 
 
p

o
e

s
i
a

poesia  •  171   

6 mm   Fons: Pantone 445

Teresa Pascual (Grau de Gandia, 
1952), poeta i traductora, estudià Fi-
losofi a a la Universitat de València. 
El seu primer poemari, Flexo, fou 
guardonat amb el premi Senyoriu 
d’Ausiàs March 1987. El 1988 guanyà 
el premi Vicent Andrés Estellés amb 
Les hores. Més tard escriví Arena 
(1992) i Curriculum Vitae (1996).   
El temps en ordre (2002) fou Premi 
de la Crítica Serra d’Or de poesia 
2003. Rebel·lió de la sal (2008) ob-
tingué el Premi de la Crítica Cata-
lana de poesia 2009 i el de la Crítica 
dels Escriptors Valencians «Manel 
Garcia Grau». Herències (2011), es-
crit conjuntament amb la poeta 
Àngels Gregori, rebé el iv premi de 
poesia Manel Garcia Grau. València 
Nord (2014) era el darrer poemari 
que havia publicat quan el 2018 ob-
tingué el lvi premi de poesia Ausiàs 
March de Gandia amb Vertical. És 
coautora, amb Karin Shepers, de 
la traducció de la poesia completa 
d’Ingeborg Bachmann (1995). La 
seva obra ha estat traduïda a di-
versos idiomes i fi gura en diferents 
antologies.
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Amb les parets de vidre,
guardes la veritat
dins el racó insonor
que et presta la mudesa.

La solitud dels noms,
el sostre al ras del fred,
fins ara sols el cim
de la nostra impotència.

En espera del món
se’ns confia la veu.
La tutela dels límits
no ens disculpa el silenci.

Bastaria el coratge
de sostindre’s en l’aire,
de guardar l’equilibri
sobre la corda fluixa

en el número insòlit
d’acceptar-se en el salt
i saber-lo dicible
en l’espera del mot.
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Com el pa, com la llet:
la ferida o l’absència,
la mort sobre el llit propi,
i tenir el valor

d’acudir a l’encontre
de la paraula imatge,
l’etiqueta a l’ampolla
de la fam o la pèrdua,

el llenguatge de dol
per la mort al teu llit,
i malgrat tot, mostrar-ho,
com el pa, com la llet.
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FILS
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Para venir a lo que no sabes
has de ir por donde no sabes.

san juan de la cruz

Només el que no saps
és veritat.
eduard sanahuja yll

Partir es dar pasos
fuera de la habitación con el hilo.
El mismo hilo.

chantal maillard
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ÀNIMA

Allà on desconeixem
no hi porta cap camí
on l’herba creix i abriga
la terra de les vores
dels dos costats de l’ànima.

Allà des d’on busquem,
un jo creua el migdia
encés entre les rutes
on l’ànima separa
la vida amb el seu foc.
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PREGÀRIA

La voluntat s’ajorna en el present,
es confia a la guarda del penyal
i s’abandona a les parets de pedra
amb els sons inquiets d’una pregària.

Hem contemplat els grocs, els vermells ferro
del sòl tancat als boscos de pinedes;
aturem l’esperit i el pensament,
al compàs de la pausa de l’espera.

Reconeixem el tall de la fractura,
el rastre que ha deixat entre les roques
el pas del temps, la fuga inesborrable.

Deixem sentir el cos dins de l’espai,
ara i ací en l’instant d’aquest moment,
porta en suspens al fons de la certesa.
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Els colors de les vinyes sobre els marges
refermen el sentit de la distància,
qüestionen el llenguatge que ens allunya
amb els límits d’un món per reconéixer:
les aromes de roure de la fusta,
l’aire espés dels cellers dins de la casa,
les branques de la soca a la verema,
els taps de suro al coll estret del vidre
dins la humitat dels murs blancs de les caves.

Hem allargat les línies dels noms,
la longitud partida de les ombres,
el tall dels solcs de noves cavitats
en el discurs que penetra la terra.
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A peu de pàgina,
l’hermenèutica rima
amb les últimes síl·labes
de tot poema.

El vers, maneres
de dir la vida
amb les notes escrites
—al peu de quina pàgina?
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FILS

Hem estirat un fil, des d’on comença?
Amb quins motius es tensa el nou desordre?
Un manament retira l’aigua antiga
als dos costats d’un pas d’arena dèbil.

El teu replega sense fer preguntes,
el nostre traça amb plom la vertical;
al mig, el sòl de la terra emergida
ens ha cedit un corredor de cendra.

Ens endinsem amb les soles gastades
mentre avancem insegures pels fons
d’on mai la llum no ha revelat les fosses,
on hui la llum és claustre i és propòsit.

Un mateix fil. Forçar el cos dels altres
fins a la porta de l’última casa.
Sentir el vel, respectar el silenci
estés en l’última de les memòries.
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Un desfà la tela
—l’avís inequívoc
dels pedaços solts.
Es desprén, descús
les costures velles.
Ens descobreix.
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El caire de la pedra,
essència d’arrel
que empeny des de la terra.
Un cercle mineral
llampega en l’olivera,
el cristall de l’argila,
les espurnes de plata.

Graó sobre l’escorça:
de fora a dins, la pàtina
de grisos contra l’aire;
de dintre a fora, el centre,
la recerca del centre
dels eixos de la tija.

Tot es clou dins del cos
definit d’aquest mur.
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Els noms de les tombes
escriuen el dol impune
—de quina justícia?

Les aigües matisen
les fulles noves del salze
—el sol consumeix.

Els clams de les penyes
ressonen a l’altra riba
—fusells sobre l’aigua.

No colguen els plors
la calç dels ossos anònims
—per qui resa l’aire?
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