
PRESENTACIÓ de COMPÁS DE ESPERA, de TONI LÓPEZ

 

Hola, bona tarda i moltes gràcies per la vostra presència avui, aquí, per 
acompanyar el naixement del poemari,  Compás de Espera, de Toni López.

Deixeu-me dir-vos, per començar, que per una editorial petita com 
Stonberg sempre és un privilegi i un orgull presentar un llibre nou, d’un 
nou autor a qui en teoria obrim al món per primera vegada. Tot i això, 
aquesta és una situació que a mi, com editor, em cohibeix i molt perquè 
sempre penses si aquell autor, aquella obra, que hem triat acabaran 
agradant al públic i a la crítica.

Per sort sempre comptem amb l’ajut de savis que ens confirmen la nostra 
elecció. Aquest és el cas del periodista i escriptor Vicenç Sanclemente, 
autor del pròleg,  que ha hagut d’excusar la seva presència avui en aquest 
acte, o del també escriptor, i professor de la UAB, el Sr. Francisco Gonzalo 
Prinetti, a qui agraïm que ens acompanyi en aquesta taula.

Com que avui, a més del Sr.Gonzalo Prinetti i d’en Toni López, podrem 
escoltar alguns poemes, agafeu l’expressió seré breu, en el seu sentit més 
estricte i literal i deixeu que em limiti a explicar-vos què ens va captivar 
del llibre Compás de Espera, de Toni López, i què ens va portar a publicar-
lo.

De primer ens vàrem fixar en el currículum de l’autor que ens va permetre 
endevinar que era una persona que en diríem llegida. Toni López és 
llicenciat en filologia Hispànica i Catalana, professor de llengua i literatura 
castellana, afeccionat a la lectura i a la música. Autor de dos blogs on 
recull ressenyes de lectures i on es pot llegir el seu primer llibre de 
poemes Historia clínica i a partir d’avui de manera més pública i notòria: 
Poeta.

A Compás de espera, en Toni, ens presenta 40 poemes escrits, destil·lats 
gosaria dir, gota a gota, revisats paraula a paraula, coma a coma, punt a 
punt, emoció per emoció, sentiment a sentiment, fins el precís moment 
de portar el llibre a impremta. I això és exacte. On ens explica la seva 
experiència com a malalt renal-crònic, trasplantat.



Compás de espera és, com diu el pròleg del llibre, una crònica d’una 
impaciència, d’una lluita per a tornar a la normalitat davant dels 
sentiments d’un home que ha emprat, amb molt art, la poesia per 
enfrontar-se a la soledat, a la incertesa, a la malaltia o, fins i tot,  a la 
possibilitat de la mort.

És un recorregut entre la quotidianitat i la èpica, entre el desig i la ràbia, 
entre l’esperança i la realitat. A vegades el poeta mira a la mort amb una 
serenitat que ens gela el cor:

 
Y recuerdo aquello de que la vida es un suspiro,

Y comprendo lúcido que el futuro no anda lejos...
 
Però també ens dóna receptes per vèncer el desànim:
 

La cicatriz suele ser pequeña
Y con el tiempo y alguna carícia

Acostumbra a desdibujarse en nuestra piel,
Como un recuerdo ingrato del pasado

O un sueño apenas entrevisto al amanecer.
 
O ens explica amb, un símil divertit, com es va quedar de bocabadat quan 
el metge li va dir que podia tornar a casa, talment com un caçador de la 
prehistòria que hagués vist un avió creuant el cel:
 
En Toni diu:
 

Así, yo, ante el médico y sus buenas notícies,
Me he quedado yo también bal-bu-ce-an-do

 
Llegiria més poemes. Tinc el llibre absolutament subratllat de fosforito 
groc, però ara tenim la oportunitat d’escoltar-ne uns quants.
 
Compás de espera està ple de cites d’escriptors i poetes com Fray Luis 
de León, Rainer Maria Rilke, Ernesto Sábato, García Lorca, o músics com 
Macaco, Antònia Font o la Karina. En tots ells, en Toni troba punts de 



contacte amb la seva poesia. En el meu cas, permeteu-me que hi afegeixi 
al gran poeta Joan Margarit que, comentant el concepte de poesia, explica 
que la poesia només es pot definir pel que fa, no pel que és, perquè 
el que és ningú ho sap.  La poesia, diu Margarit, serveix com la música 
o com les altres arts, serveix per consolar-nos de les múltiples penes, 
dolors i fatigues que ens porta la vida i serveix també per posar ordre 
interiorment.  Per això un poeta ha de ser concís i exacte. Concís vol dir 
que no hi pot sobrar ni faltar res i exacte vol dir que el que està escrit 
en un poema és allò que el lector o lectora està esperant i que moltes 
vegades ni ho sap que ho està esperant.
 
La poesia de Compás de espera té les virtuts que anomena en Joan 
Margarit. Hi trobareu una poesia molt treballada feta de versos concisos, 
estudiats fins l’extrem, on l’autor, que parla sense retòriques, amb un 
llenguatge planer, diu exactament allò que vol dir, ni menys ni menys 
perquè el que diu arribi a tothom. Observareu que conceptualment la 
seva poesia no és gens difícil ans al contrari, mostra a plena llum del dia 
els seus sentiments, les seves pors, les seves decepcions, els seu amor, 
la seva esperança —que mai no perd— i ho fa amb un punt de realisme, 
de manera que els seus sentiments se’ns fan molt propers i ens els fa 
sentir com a nostres, perquè són el que nosaltres sentim i patim i gaudim, 
tant que en llegir el llibre acabem apropiant-nos dels bells poemes que el 
conformen.
 
A Stonberg Editorial, això és el que ens va captivar i el que ens va portar 
a publicar aquest intensíssim poemari. Condensat com el millor dels 
perfums, la seva lectura ens ajudarà, com ho feu amb en Toni, a consolar-
nos de les nostres penes, a posar ordre interiorment i a fer-nos més savis. 
Felicitats a l’autor. Gaudiu de la descoberta. Moltes gràcies.
 


