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Durant uns anys, part dels teorics de ia pintura
van considerar lnnecessari 0 vulgar qualsevol manl

festaoi6 realista dins aquella 'art. L'argument esgrimit
era una simple ,pregunta:

-Per que intentar de representar les cosec arne

ells seus perfils reals si la fotografia pot fer-he per

fectament?

Despres, hem vlst que la fotografia pot Irreldlr en

camps d'abstracclo i que la plntura oscllla entre tota

mena d'extrems. Hem vist, 0 hem torn at a veure, que
la manifestaci6 artistlca, com reflex de l'esperlt de

presentaci6, representaci6, nequit espiritual, sernpre
ho es tot. Que I'art es total, que hi ha una unicitat

irrevocable en l'eplfania artistica,

Aleshores, un fotogmf sera tant rnes represen
tatlu de la seva art com rnes ampli hagi estat, de

sempre 0 en un moment de la seva vida, l'espectre
d'actlvitats amb l'objetiu, Les especialitzacions en

temes 0 procedlrnerrts seran benvingudes, pero la

flexibi:litat adquirlda en una dedicaci6 0 tots els

horlzorrts formals i ultlms ens dona la imatge d'un

fotoqraf pie ,i frultos.

En el fons, l'Agrupaci6 Fotoqraflca de Llelda, en

buscar Lin nom arnb que batejar I,a sala d'exooslclons
del seu estetqe, no tenia mes bona opcio que la del

nom de Tan Sirera. Fac'i'l eleccio, podria dir-se, si la

facllitat no arnaques, encara, enlla de I'homenatge,
una adequaci6 entre objectius dels organitzad'ors i

exemple del fotoqraf recordat,

La varietat aclaparadora de l'obra de Ton Sirera,

l'allanca entre esperit de recerca i implacable testi

moni de la realitat envoltant, en fan un artista perfec
tarnent -potser lnevltabiemerrt+- el'egihl'e per padrl
d'una sala d'exposlcions. Sala on s'ht hostatgen, i

hom preten que cada cop mes, mostres sempre dl

verses, names arnb un cornu denominador inexcusa

ble: fotoqrafia.

Fotografia que ell, Ton Sirera, servi arnb hones

tedat profunda, arnb aleqria creadora, iamb qenero

sitat envers tots. En feu una art, i un instrument per

al testlmoni.

Benvinquda la sala Ton Sirera, on ens sentim,

alhora, benvinguts.
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