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Vint i cine anys son molts anys , perque en el curs de tot

aquest temps moltes coses es deterioren , passen pel forat de I'oblit,

fugen en part de l'atencio dels vivents, i fins som capa<;os d'oblidar-les

del tot. I aixo passa igualment amb les persones, tant com amb els

monuments, 0 els esdeveniments.

No s'havia fet una solida commemoracio i una recuperacio

de Ton Sirera en tots aquests anys : tal vegada puc recordar uns poes i

breus articles de recordatori signats per alguns dels qui forem amics

constants seus.

La importancia de les exposicions del 2000 i 2001 es que

representen la tomada a escena d'algii que va representar molt en el

panorama artistic d'aqui i de fora. Si pensem que ningu amb

sensibilitat artistica 0 preparacio es insensible a I'efecte que causen les

fotografies de Sirera, entendrem que aquest seu llenguatge hagi

depassat fronteres i cultures. Privilegi de pocs , es facil de constatar.

He dit les exposicions ; tal vegada la mes estimada per ell

hauria estat aquesta, doble i generosa , desplegada a Lleida. El seu

arxiu va arribar a ser de milers de fotografies , basicament en dos

apartats .reflectits per cert en les dues exposicions lleidatanes :

l'experimentacio i el reportatge, que ell no entenia mai com una

servitud a qualsevol rriitja. Ambdues vies d'expressio, l'estatica i la

dinamica, les fressa tambe en el cinema.

En el reportatge vaig ser testimoni de primera fila , actor

amb ell, col.laborador constant. Tenia una manera d'entendre el retrat

de I'activitat quotidiana, 0 de la presencia de quelcom dins el marc de

l'escena 0 del paisatge, molt i molt activa. Ell es posava davant el tema

en actitud aparentment reposada, en realitat en tensio, una tensio

interior que despullava amb la mirada els elements del quadre que en
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resultaria. Suposem que, dins la llarga serie de Ctalunya Visio , que va

representar en anades i vingudes per dins d'aquesta regirada geografia
catalana uns 13 0 14.000 quilometres, ell se situava damunt un puig
des d'on divisavem un mas , un caminoi, un petit estany , i unes

muntanyes al fons : ell esperava que algu , una figura humana,

aparegues i encara esperava mes, esperava que el nuvolet que de cua

d'ull havia clisat tres segons abans estigues on havia d'estar per fer el

clie. Sempre amb camera reflex; Ii agradava tuejar la llum, estabIir-hi

un diaIeg, pero tenir-la fidel com un gos.

Una vegada vaig coneixer un fotograf angles que anava pel
mon amb una capsa de te a la qual havia incorporat un objectiu i un

portaplaques.
" Tambe son ganes d'anar pel mon amb aquesta llauna"

vaig comentar . Ell va respondre , flegmatic:
"

No obIideu que qui

retrata es I'ull".

Els ulls de Ton Sirera tenien unes pigues especials : jo

sempre he sospitat que aquelles pigues eren receptacles especials,

minuscules cel.lules d'activacio luminica que apIicava als detalls de la

fotografia que volia destacar. Com que no passa dia que no el recordi,

aquells ulls em retomen molt vius a la memoria, i faig esforcos perque

els meus no se m'humitegin. La perdua per a tots nosaltres va ser

excessiva , per a l'art va ser irreparable, a Lleida va deixar un buit

escandalos .

Un doble buit , el d'artista i el de persona. En un

parlament que , poc despres de morir ell vaig fer , deia que era tingut

per "un tipus", un personatge original, indiscutiblement di�emblant

al cornu de la gent. Pero alhora que mantenien que 10 Ton era

anecdotic, es demanaven pels dintres si el judici que en feien abastava

tots els caires d'aquella personalitat que endevinaven rica, i que els



depassava. Perque,a banda de ser un professional molt segur en

l'especialitat medico-quirurgica que practicava, els seus consells en

qualsevol tema eren madurs i solids. I com que, per altra banda feia

fotografies que no sempre eren interpretables en dau realista,

quedaven desarmats: i era

tristament comic veure'ls aferrar-se al criteri definidor de

personatge curios. No el podien entendre, i es temien que els reals

amics de I'artista Ton Sirera acabessin contaminats, esdevinguessin

com ell anticonvencionals, cosa que, per cert , ens complaia un no dir.

Quan va comencar a fer llibres en col.laboracio tot i que

en ell quedava, al cap dels anys, bon gruix d'empenta juvenil, endins

anava dominant un tou de responsabilitat, no pas adquirida per

aquells encarrecs editorials, pero sf diferent de la que l'afectava com a

mer fotograf : li va fer una gran il.Lusio treballar seriadament, que la

seva obra fos testimoni projectat damunt tantissima gent, gent que, a

diferencia dels visitants d'una exposicio, no tractaria mai

personalment. La reflexio sobre la propia creacio li feia fer passes mes

denses i segures. Tanmateix tenia un sise sentit que I'advertia quan la

seriositat corria el rise d'esdevenir petrificacio : per aixo.li sorgia, com

un geiser salvador, una boutade, una metafora rapida, una rialleta a

mitges.
Moltes de les fotografies exposades ara corresponen a

I'arxiu de Catalunya Visio, I'aventura editorial de Taber dels anys 60 i

primeries dels 70. Possiblement la impressio de realisme que
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transmeten aquells volums ,i que hauria millorat esteticament si la

tasca del gravador hagues estat mes exigent, es devia al fet que es

tractava de fotografies destinades a uns llibres, llibres que feiem en

col.laboraci6 sobre el terreny : de cada imatge ell n'escoltava sobre el

terreny el meu proposit de comentari escrit.i aquesta aportaci6

l'estimulava fins de vegades fer-li repetir la foto amb una altra intenci6

diferent de la primera. I del seu proposit, seu i nomes seu, manta

vegada exposat abruptament i sobtada , de tirar una foto, en treia [o el

suggeriment per al comentari. L'enriquiment,doncs,va ser mutu : Pero

el tipus original, molt "personatge" continuava essent

ell , fins al punt que hi havia ciutadans de Catalunya que

em coneixien corn "aquell que fa llibres amb 10 Ton".

Tecnicament no semblava que fes cap esforc : emprava

tres cameres, principalment una Minolta reflex, basica per als llibres;

una altra Haselblatd 0 similar, en forma de caixa que no sabieu mai on

enfocava i que.penjada al costat,utilitzava per retratar atrapant-los

desprevinguts homes i dones recelosos, i una enorme maquina japo

americana que quasi mai no va fer servir i que portava una culata de

metralleta.

Pen) l'aproximaci6 als temes no era mai tecnica, la tecnica

li feia un xic de nosa, i no va tenir premis als certamens

-

cmematografics perque no volia sotmetre's al rellepat exigit pels jurats

: ell era felic amb la tendresa. Era tendre com un brot d'alfaabrega, en

realitat. Sempre que es posava davant un paisatge deia "no hi ha res

tan natural com la naturalesa". Una vegada yam topar-nos amb una

alosa que covava al seu niu. Li va fer una foto amorosa, sensibilissima,

i amorosia amb els seus ulls padfics l'esverada mirada de l'ocell.



Es persona, corn deia en aquell parlarnent, irrepetible. Ara,

recuperable en la seva obra prou que sf. Per tot aixo , a l'evocad6 de

que podem gaudir es qui el vam coneixer s'hi ha d'afegir ara el

coneixement ,previ descobriment, dels qui eren molt joves 0 no

havien nascut encara quan ell va deixar-nos. I aqui entrem en un marc

didactic : les escoles de Lleida, de les terres de Ponent, han de coneixer

Ton Sirera. Aclapara la velocitat d'esborrarnent que els temps actuals

han posat malauradament de moda. Ja ho sabem que estern

condernnats a la grisor i potser a la negror de l'oblit: pero aixo hauria

de ser molt enlla en el temps, ara un bon plec de coetanis de Sirera

estan encara vius , i poden transrnetre la coneixenca, el perfil de

I'artista al jovent. [o cree que en tenirn el deure, sempre que ho

puguem fer amb dignitat.
Per que parlo de dignitat? Fa anys que vine insistint en

articles a la premsa, en la necessitat de fer - de fer fisicament- una

galeria de persones il.lustres de Lleida, del Ponent. On pot visitar-se

un desplegable suficientment cornplet i permanent de Granados , de

Magi Morera i Galicia, de Pedrolo, de Ton Sirera ? Hi ha artistes que

han gaudit de la sort de tenir espais propis - l'exemple de Cristofol es

eloquent- pero jo demano una visitable' , permanent, galeria general de
'I

grans figures ,antigues i modernes, a utilitat de la ciutadania del futur.

I estaria be que ,d'entrada, ens hi topessim arnb la mirada profunda,

ironica, tendra, del Ton Sirera.


