


PEDRO LÓPEZ TOLOSANA

QUADERN DE BITÀCOLA

Premi de Poesia antoni Prats

Sueca, 2020



Aquesta obra “Quadern de bitàcola”,
de Pedro López Tolosana va resultar guanyadora del

Premi de Poesia Antoni Prats 2020
dins dels premis literaris convocats per

El Baró de la Birra.
Formaven el jurat Josep Franco, Antoni Prats, Emili 

Piera, David Vid i Salvador Ortells.



6 7

PRÒLEG

Vicky Herrero García

En llegir el Quadern de Bitàcola del Pere López To-
losana hem d’estar disposats a compartir amb el poeta 
l’experiència catàrtica que és aquest poemari. Fer-ho 
suposa acceptar aixecar, de la seva mà, els vels rere els 
quals s’oculta la veritable essència de l’individu; com-
prendre que el dolor és part indestriable de tota relació 
humana i que el pas del temps és un element transfor-
mador d’emocions que escapa al nostre control.

El capità-poeta ens inicia en la navegació oferint-nos 
una cartografia de perfils, un joc d’imatges per dur-nos 
a llocs distants: Mostar “les restes del pont han format 
al riu / un monument a qualsevol tragèdia” o propers, 
amb nom propi, Can Solà  “So de fulles i de cançons ami-
gues” o anònim Casc antic “Un altre passeig pels carrers 
dels edificis / malmesos per una eterna por a la misè-
ria”. Tant se val el marc, perquè ens fa saber que, gai-
rebé sempre, tot és un joc d’ombres que cobreix  la re-
alitat que ens entesten a dissimular “Al final, el sabut 
silenci dels després” i perquè, com implacable guia, el 
poeta furga sempre darrera de “màscares” i “caputxons” 
fins a posar al descobert les veritats de l’ànima que s’hi 
amaguen “arrugues esculpides amb el mall / del pas del 
temps, a penes disfressades”.
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Res no és de franc en aquest viatge i ens fa saber que 
l’acceptació d’un mateix i de l’altre ocasionen sofriment, 
com es fa palès a Desencontres en parlar-nos de “la dis-
tància impossible entre dues ànimes” per, tanmateix, 
obrir-nos l’esperança a poder superar-lo mitjançant la 
voluntat i l’esforç “Si et sembla, podem començar a cosir 
/ un futur immediat més amable”. El patiment és també 
el tema central a La nova casa de les ànimes on el poe-
ta ens adverteix que no hi ha receptes miraculoses ni 
dreceres per guarir el dolor aliè “No serveixen de res 
aquestes guies barates i fàcils dels sentiments”. No obs-
tant, la lluita hi és present “Està llesta la sala gran d’ope-
racions / només cal agafar un bisturí de mots / i entrar 
en aquells indrets més foscs de la memòria” i, també, la 
revolta “Un cop més faltarà la meva signatura / al més 
que rebregat guió dels protocols”.

El Pere penetra psicològicament els éssers -ell mateix 
en molts casos- que poblen els seus versos i en exposar 
les seves emocions sembla que ens crida a una redemp-
ció compartida. Comprendre per acceptar, corregir i 
plantar cara a les nostres debilitats per renéixer tants 
cops com calgui “De la cendra de mirades cremades / 
renaixerà el murmuri dels desigs”, aquesta és l’oferta 
que ens fa a Notes soltes. 

Al llarg de tot el Quadern de Bitàcola el pas del temps 
travessa molts dels  poemes i n’és sempre un element 
intensificador de les emocions fins a convertir-se en ele-
ment gairebé indestriable del sentit dels versos agrupats 
a Meitat de viatge “Mentre anem fent equilibris la roda 
del temps gira cada cop més de pressa”, en els quals el jo 
poètic és fa evident sense cap subterfugi. 

Introspecció, d’una banda, per analitzar els propis 
conflictes i sentiments, distanciament intel·lectual per 
oferir una veu crítica davant les circumstàncies, siguin 
de caire personal o social. Aquestes són les eines amb 
que el Pere construeix el seu quadern.

En l’aspecte formal ens trobem amb un llibre estruc-
turat en grups de poemes presentats amb una tanka que 
n’introdueix la temàtica. Els decasíl·labs són predomi-
nants encara que el poeta no renuncia a d’altres mètri-
ques. El versos blancs, no li agrada la subjecció a la rima 
formal, s’estima més aconseguir un ritme intern que 
acompanyi i s’adapti a la narrativa del poema. La forma 
en qualsevol cas sotmesa al fons, a l’interior, al missatge 
que és allò que el Pere ens reitera constantment és l’im-
portant. 

Pel que fa al fons, el fil conductor bàsics de l’obra és 
la problemàtica de la comunicació. “Les paraules que 
mai no trobaran una oïda” són el principal obstacle per 
comprendre les pròpies necessitats i les dels altres; es-
coltar no sols ens permet veure sinó que ens obliga a 
mirar, ens diu l’autor. Obrim doncs el llibre i escoltem 
les múltiples veus que el Pere López Tolosana genero-
sament transcriu en el seu Quadern de Bitàcola. Accep-
tem la seva invitació a explorar sentiments i, sobretot, a 
mirar, perquè res no ens sigui indiferent com no li ho és 
al nostre poeta.



A tots els que comparteixen bocins de poesia i 
art amb mi. Que no ens falti mai.



Acceleradament escric, faig testament
ràpid de tot açò i allò que pot ser útil,

aleshores tinc un tendre anhel cartogràfic,
dic, entre pressa i pressa, la  situació

del meu cos, del meu cor, al moment del naufragi.

V. Andrés Estellés (La nit)

And in this harsh world draw thy breathin pain to tell my 
story.*

W. Shakespeare (Hamlet)



*”I respira els dolors d’aquest món inclement / 
per explicar la meua història.”  (Salvador Oliva)



FOTOGRAFIES
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Tantes vegades,
una imatge fugaç,
instant etern.
Aquest àlbum humil
que ens parla de nosaltres.
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MoStAr

Reconstruïm de nou el fràgil pont
que uneix les nostres ribes, que pengen
separades per l’abisme tallat
amb el dur escarpell de la soledat.
Després d’aquest bombardeig de paraules,
les restes del pont han format al riu
un monument a qualsevol tragèdia,
que l’aigua del temps, constant, pacient,
s’endurà discretament a la platja.
Podrem passejar de nou pels carrers
empedrats, silenciosos, ferits
tants cops, i contemplar les nostres nafres
en els sostres foradats, en els vidres
trencats, en les làpides sense nom.
Fins la propera guerra.
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ClASSES dE BAll

Noves cares i veus que recorren la pista.
En el vidre on mirem les nostres malapteses,
els intents tendrament infantils de trobar
el camí cap a algun refugi a on no calgui
pagar els nostres peatges habituals, tan cars.
S’obre amb suavitat la porta grinyolant
a la sala d’estudi on se’ns va recordant
periòdicament que tot té el seu final.
Els riures són com una barreja d’exorcisme
i de redempció de pega per les ànimes.
Al final, el sabut silenci dels després.

CArnAVAl

Massa protagonistes per poc públic.
Desfilen com fantasmes els vestits
que proven d’atreure admiracions
barates, triomfs fugaços, de nou.
Rere les màscares, una nit freda,
arrugues esculpides amb el mall
del pas del temps, a penes disfressades.



Aquest 
Quadern de bitàcola

va nàixer 
gràcies a la voluntat

i la generositat cultural
que encara existeix 

al món humà, 
tot enllestit pel

coratge 
del Baró de la Birra.




