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Un rellotge, la pauta vertical 

al centre en punt dels tinglados del port. 

A qui aniran destinades les hores? 

 
...diu aquest tercet del nou i bellíssim poemari de Teresa Pascual Vertical, d’obligada 
lectura si de debò ens complau la poesia. A part de no poder-me estar de subratllar 
aquest “al centre en punt” que barreja temps i espai d’una manera portentosa i que és 
una mostra d’aquelles imatges que fan que sigui gran un poema, vull fixar-me en la 
pregunta final: “A qui aniran destinades les hores?” d’aquell rellotge, d’aquell temps, 
abans comú i ara massa oblidat, del port de pescadors de Gandia. L’acceleració 
tecnològica de les societats mal anomenades avançades, si ens ho mirem en termes no 
merament de creixement material, sinó de creixement moral, l’ha convertit, sostraient-li 
la funció comunitària, en un monument d’altre temps al temps que hem expulsat com a 
antic. Un monument inesperat al “temps perdut”, quan el temps era només temps 
(recordo que de nano sentia, en el silenci nocturn de la casa, sense por i fins i tot com a 
companyia, el tic-tac dels passos del temps en el rellotge de pèndol del menjador), 
aquell ritme precís que ordenava, que presidia, les necessitats i els volers, compassant-
ho tot, amb dolor i goig, sí, ben cert, però sense esquinçaments intempestius com 
havien de ser els estralls socials causats per la multiplicació de les incitacions del 
consum. El triomf de tot allò innecessari, de tot allò accessori, en referència a la 
necessitat. Un solitari monument al temps compartit, al temps públic, ara palplantat 
enmig d’un temps esquarterat en els diversos temps individuals, en el miratge de la 
individualització, de la privatització del temps, que en fa vivència desigual i que ens 
aboca al conflicte no pas amb el poder, una dialèctica sempre necessària, sinó entre 
nosaltres. Un monument ja tan poc mirat com la majoria dels monuments que ens 
trobem en pobles i ciutats i que es refereixen a una història que no sentim que ens 
concerneixi. Un rellotge que marca les hores d’un temps ja desaparegut, com el dels 
campanars —el so dels quals fins i tot és sentit com una molèstia per molts—, per no 
parlar del temps dels rellotges de sol que ningú ja no sap llegir, tots plegats —torres de 
les hores, campanars i rellotges de sol— vestigis d’unes èpoques en què encara ningú 
s’atrevia a manipular el temps com un demiürg, com un aprenent de bruixot.  

Ara, el temps ja no és un temps col·lectiu, sinó ferotgement individual. Armats 
d’andròmines tecnològiques cada cop menys convivencials, ja ningú es mira —com 
encara, segons ens diu l’autora, se’l mirava el pare, pescador de Gandia— aquella torre 
de les hores del port, transformada en monòlit (al port de Barcelona també n’hi ha un, 
de rellotge monòlit; tothom el veu com un element d’època, però ja gairebé ningú se’l 
mira amb confiança de rellotge) que, com aquell altre monòlit misteriós de la novel·la 
més famosa d’Arthur C. Clarke, 2001: una odissea de l’espai, significa, posats a trobar-hi 
significats —i en això segueixo el que van dir el poeta Albert Garcia, de qui he 



manllevat la idea de monòlit, i la mateixa Teresa Pascual el dia de la presentació de 
Vertical—, l’aparició d’una fissura o d’una cicatriu mal tancada en la inconsútil 
temporalitat; un senyal al continu de la pell del temps a partir del qual ens aboquem a 
una doble extinció, perquè aquella “vertical” temporal marca el límit, el limes, la 
frontera que separa un temps extingit —del qual ja només ens queden uns quants estris 
en desús i uns quants fòssils lingüístics— d’un nou temps que corre desbocat cap a 
l’abisme de tot allò que, per més que ho neguin les dretes mal anomenades 
conservadores, sabem prou bé que ja no és sostenible, un galop sense fre cap al no-res 
humà que ens arrossega i ens escindeix com a individus, que ens dissol com a 
comunitat —les dones... 
 

Et quedes dreta. Els teus fills et busquen 

on els sostens encara amb la mirada... 

 
...n’eren un ferm puntal amb el seu paper mai prou reconegut d’eix vertebrador de casa 
i família amb les seves atencions— i ens aïlla com a mers ens, perquè no admet que 
reivindiquem la lentitud que ens permeti fer el dol necessari —humanament necessari, 
si volem continuar sent humanitat— de la nostra memòria anterior, que era la memòria 
d’ells, si cal desenterrant-la de les cunetes de la història on els poders enterren el record 
dels humils com una nosa.  

La desenfrenada voracitat capitalista, l’autèntic forat negre de la vida, és 
experta a sepultar, a xuclar cap a la seva foscor omnívora, tot allò que no li dóna 
rendiment, i els nostres records n’hi donen molt poc. Proscrivint-nos del relat, vol 
impedir la transmissió, perquè cada generació sigui un full en blanc on de cap i de nou 
inscriure, si cal a ferro i foc, el seu mandat, un mandat que esborri de les ments la 
responsabilitat de cara a les generacions futures. Productivitat i eficàcia, en diuen. Sí, la 
transmissió, el “temps retrobat”, el testimoni que ens passem amb la voluntat explícita 
i implícita que el sacrifici de les generacions precedents —malauradament, per obra de 
l’apropiació dels pocs i de la liquidació de la propietat comunal, la història autèntica és 
sempre sacrifici— no hagi sigut en va. 

A partir d’aquí proposo llegir Vertical: des del temps que sistèmicament i 
sistemàticament es vol obsolet, com són els dies i les hores compartides, les hores 
necessàriament comunes que tots havien de mirar al rellotge de tots, com si aquell únic 
temps exacte unís, i també junyís —no vull pas idealitzar ara les vides tan dures de 
tants—, les mirades en un temps comunal que pautava —la “pauta vertical”— feina i 
festa, litúrgia i quotidianitat. El dia a dia, les rutines que sovint ens salven. (Qui sap si 
la poesia no hauria de ser res més, i ja seria molt, que això.) Un temps comú que 
articulava el ser social d’un lloc, a pesar de penúries i submissions, a pesar d’enveges, 
litigis i malvolences; aquell ser social —he dit que no el vull pas ara mi(s)tificar com 
feien els filòsofs idealistes alemanys quan exalçaven la petita comunitat— no pas 
superat amb la millora del seu entrellat de relacions cap a més igualtat social en les 
diferències, sinó senzillament perdut —o més ben dit, suprimit— en nom d’un 
concepte de llibertat, induït pels interessos dominants i dominadors, basat en la més 
extrema i fal·laç individuació tecnològica. Finalment, competència, rivalitat, 
desconfiança..., potser sí que com abans, però ara a gran escala. No ho oblidem mai: no 
se’ns deixen viure humanament, comunament, igualitàriament, les nostres diferències 
humanes, perquè se’ns vol isolats i enfrontats. Deshumanitzats, de camí cap a la 



robòtica. La mirada atrapada, humiliada —el cap cot davant de les noves fornícules de 
sants i herois de la modernitat que són les pantalles on s’embosquen les més diverses 
formes de control social—, no podrà veure mai més el temps comunal, com el de...  
 

...la torre vertical 

d’aquell rellotge amb les hores tan lluny 

que sols tu, pare, aconseguies veure, 

tan dret, quiet, com si apuntares lluny... 

 
Potser aquest lluny no pas de futur, sinó de passat, com és la pèrdua. Inútil la 

vida aparentment ubiqua de les xarxes. El temps sempre és era, i només en vivim de 
debò la memòria com un va ser present. Aquella “vertical” que, en definitiva, també 
som cadascun de nosaltres si oblidem de quina “horitzontalitat” som fills. 

Fins aquí aquesta improvisació quasi-jazzística a partir d’uns versos de Vertical. 
Tinc l’esperança de no haver distorsionat en excés la idea de l’autora a l’hora 
d’escriure’ls. Si ho he fet, ella, amb la seva generositat, em sabrà perdonar i no tenir-
m’ho gaire en compte. 


