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PELM6N AMB TON SIRERA

Josep Vallverdu

DOL

Aquell mat! d'estiu de 1975 , quan comencava el juliol, s'anunciava

net i aclarit, amb un cel ponenti finissim, absolutament blau clar,sota el

qual el paisatge estava tot ell lleugerament aureolat de grogor : aquell

groc s'enfortiria amb el pas de les hores. Gloria de l'estiu, que han cantat

els poetes.

Com tine costum de fer, havia sortit de bon mat! a recorrer el gran

tros de terra entorn de la casa i havia feinejat a l'hort, aspirant la frescor

de ·la terra remoguda. Es quelcom que faig des de fa any�s i que

envigoreix i esparpilla. No duia rellotge i en sentir el telefon dins de casa,

vaig fer el futil moviment de mirar l'hora mentre apressava la passa cap

al cancell. Aleshores, en despenjar l'auricular vaig estremir-me en veure

l'hora, les sis i minuts. Hom no acostuma a telefonar en aquella hora

prima per coses corrents, sino per quelcom realment urgent 0 dramatic.

La veu de Xavier Sirera em va anunciar secament que havia mort

el seu oncle Ton. Sense demanar details, vaig anunciar a l'acte que

anava tot seguit a Lleida.

Despres de penjar el telefon vaig sentir la necessitat de moure'm:

potser vaig apassar dues 0 tres vegades amunt i avall la llargaria del

passadis com un animal engabiat , mentre em recorria intermitentment

l'espinada una onada de calfred, i provava de reprimir llna impertinent i

sobtada revolta.. Em repetia que em calia assimilar aquella barbaritat,

aquella malifeta demoniaca contra tots els meus equilibris. Que no hi

havia res a fer, i les lamentacions havien de deixar pas ala reflexio sobre

la persona i la cristal.litzacio de l'obra del desaparegut.
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Despres vaig engegar el vehicle cap a Lleida.

Feia uns deu dies que havia visitat Ton Sirera a casa seva, unes

visites mudes, que Ii feia de tant en tant, presidides pel molest silenci

que imposa el fet que el malalt no pugui seguir la.conversa, Com a

consequencia de les dues embolies sofertes, el meu amic no podia parlar,

i no sabies tampoc el grau de comprensio que tenia, perque en aqueli

rostre l'unica expressio de vida eren els ulls , ben oberts, ben immobils

com si fossin ulls d'estatua, entom dels quals es dibuixava la proxima

aureola livida de la mort. Ja m'havia acostumat a fer-Ii companyia

unilateralment, asseient-me al capcal del llit i monologant a estones,

sense que eli fes cap gest, ni parpelieig, ni correspondencia.

Ara, em martellejava el pensament de l�obilitat definitiva..
,

L'assistenta m'obri la porta, feu un gest d'esglai en veure'm i fugi

pIS enlla amb un somic enronquit. Prop del vJti.bul, a la cambra

davantera, Ton Sirera jeia ,amb un Ilencol a sobre, el rostre de trets

molt subratllats. Les orenetes xisclaven ran de balco.

No vaig deixar que la Mary s'aixeques de la cadira on feia la

vetlia, simple continuacio de la travessia del desert que l' havia obIigat a

presenciar, hores i hores, l'extrema, angoixosa agonia del meu amic.

- Quina agonia, quina agonia ... -repetia la vidua, i amb el brae;

aliargat m'assenyalava la taca de suor que , travessant el matalas,

ocupava rajoles sota elllit. Vaig pensar en l'EvangeIi de la Passio, en la

tragica processo dels minuts, en el dramatisme de les hores delirants.

Quelcom s'havia romput dintre meu . Vaig tardar uns dies a

sentir-me dins el corrent de la quotidianitat. Durant els quals s'havien

cantat exequies i en el curs de les hores i de les cabories de cadascu

havia comencat a caure el primer tel d'oblit sobre la despulla d'aqueli

ciutada .
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He rebut I'encarrec de presentar la figura de Ton Sirera. :;,-_s ta.;, he

provat de prosificar el seu pas pel mon, per l'art , per l'amistat i els

amors, prenent distancia i narrant a la manera d'un manual. He decidit

parlar del Ton en accio, un Ton Sirera proper, perque vaig viure molta

d'aquesta accio al seu costat, i em vaig contagiar de la seva vitalitat

UNPERFIL

El temps desdibuixa 0 esborra figures i fets que aquells qui els

van viure consideraven molt solids. Entre els anys quarantes i mitjany

dels setantes, Ton Sirera fou un referent basic dels diversos moviments

artistics a Lleida i tot el Ponent, els quals ajuda a projectar i expandir.

Tenia tambe solides vinculacions amb Barcelona, tant individualment

com formant part de grups. Quan es parlava d'ell se li assignava un

grau de centralitat, de categoria . Aquest grau de centralitat no fara altre

que augmentar, podem estar-ne segurs. Com els bons vins, que amb el

temps es concentren de tast i reforcen el grau.

Perque Ton Sirera va arribar a Pf"�d�t4'(' ,entre les mentalitats

enteses i les sensibilitats obertes, un credit practicament magic. Molts

no coneixien pas la seva obra, pero en canvi havien besllumat i

assimilat la seva aureola. La faceta visible mes difosa del personatge

fou la fotografia, en un espectre que comprenia de la documental fins a

l'experimental, resolta sempre des d'una intencionalitat artistica i un

olfacte constructiu sobresortints. Immediatament que descobrieu una

fotografia de Ton Sirera hi veieu la forca , sovint la forca lirica, sempre ��

la contundencia vital. Tambe la cinematografia, un camp on desvetlla la

curiositat i l'interes de molts cineistes, admirats del seu impuls , el seu

sentit del ritme i de la plastica. He dit i repetit sempre que l'obra
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cinematografica de Ton Sirera ofereix possibilitats d'estudi aprofundit

encara per fer.

Vatg referir-me a la faceta cinematografica de Ton Sirera en mes

d'un i de dos escrits anteriors i particularment en la conferencia-retrat

que vaig pronunciar a Lleida als pocs mesos de la seva mort, en el primer

acte public d'homenatge i record, f� 36 tNY\�$.

S'han celebrat diverses exposicions d'obres de Ton Sirera: aquesta

vegada ,l'any 2011, el seu record s'actualitza a Lleida:i�n el

desplegament grafic , al Museu Jaume Morera, de la serie de llibres de

Catalunya Vlsi6, en ocasio del centenari del naixement del fotograf,

barceloni d'origen, pero Ileidata de cor. Es l' oportunitat perfecta de

tornar a presentar un home molt singular, valorat en dos basics caires

d'activitat i presencia: l'excursionista, i el fotograf, en aquesta

circumstancia i en el marc d'aquesta exposicio ,aplicat ala confeccio de

la mes gran part (vuit volums) de Catalunya Wsi6, que va realitzar

conjuntament amb mi.

2"", En e.l �pl��amet1.t de.. L'o1,-a ab..sr'Cl.ctoz..

Catalunya Visio es una col.leccio de llibres de viatge mostratius

de la varietat de les comarques del nostre pais, entenent no nomes el

Principat estricte sino amb l'afegit d' Andorra, la Catalunya Nord i la

Franja de Ponent, 0 sigui tot el bloc continental, 0 quasi tot, perque

alguns volums no son nostres, com pot veure's per l'anunci de I'exposicio

en que Jordi Verrie i Ferran Bosch, fotografs, s'afegeixen al nom de

Sirera., Mes tard, els nous editors que substituiren la primera casa

editorial quan aquesta va desapareixer van afegir encara un darrer

volum, el numero 11, dedicat a les Illes. Avui aquesta serie d'onze

volums de Catalunya Wsi6, en tant que col.leccio, va molt buscada pels

amants del reportatge i deillibre antic, els seus volums han esdevingut



5

peces de culte. Costen de trobar, de tant en tant en veureu alguns

anunciats ala xarxa 0 als catalogs dels gremis de llibreters de yell. Jo

conec un cas de col.leccionista , lleidata per cert, que va reunir

pacientment tots els volums, ara fa pocs anys.

Ja sabem que allo que no surt als mitjans no existeix, que allo que

no es actualitat immediata i omnipresent s'esborra com si res i esdeve

fum i boira, que vivim temps proclius a 1'oblit de la tradici6 immediata ,

un temps en que sembla que tot ha d'inventar. -se de cap i de nou. Per

aixo cal explicar, talment una lllico d'historia, quelcom tan proper com

els fets ocorreguts fa quaranta anys i les persones que en aquell bod de

segle XX movien els fils de la creaci6 i ens deixaven testimoni i tresor.

Perque la historia comenca avui mateix, i gracies a la historia no ens

engoleix 1'oblit.

Col.laboradors des de 1960

Fou una curiosa coincidencia que l'editor ens fes l'encarrec

d'aquella serie de llibres a nosaltres dos. Aixo era 1'any 1967, quan el

Sirera tenia cinquanta sis anys i jo quarantaquatre, ell feia de dentista,

excursionista i d'artista de la fotografia i jo de professor, traductor i

escriptor. Ambd6s viviem a Lleida i ens haviem tractat forca

intensa .ment des que jo vaig tornar a tenir casa a 1'ombra del Campanar

de Morera i Galicia. Ell era immensament mes conegut que no jo, pel

prestigi, l'aureola i tambe perque jo feia poe que m'havia reincorporat al

meu Ponent. Deia ades que ens haviem tractat forca, i aixo en el nostre

cas tenia la seva particular caracteristica, era una amistat recent que

havia cremat etapes. Una amistat sense noses, que s'havia agrumollat

en molt poe temps. Feia nomes una decada que jo m'havia reincorporat

al Ponent despres de ser-ne fora des de l' adolescencia. De 1940 fins a
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1956 havia estat absent cleM n *; tenia setze anys quan me'n vaig

anar de Lleida i havien passat altres setze anys. Entre 1956 i 1959 ,

residint a Balaguer , m'anava incorporant ales activitats lleidatanes.

Vaig entrar en contacte amb la gent que feia la revista "Labor",

publicacio que oferia un enfocament liberal dels temes , dins la possible

apertura que 1'ambient i la censura permetien en aquella Lleida tan

tancada, i les pagines de la publicacio es manifestaven actives en l'

arrelament ala ciutat i ala realitat de les comarques entorn. « Labor «

fou un fenomen semblant al d'altres publicacions que, tot i estar

sotmeses al rigor de la censura, feien els possibles per presentarse com

normals. Fent-ho curt, si s'hagues publicat en catala, - delirant fantasia,

en aquells anys- aquella hauria pogut ser la revista catalana de Lleida.

Ton Sirera i el seu germa Jordi, el director de l'unic institut que hi havia

a la ciutat, havien coLlaborat a "Labor" des del comencament. Puc

afirmar que les fotografies de Ton Sirera, tant les d'arxiu com les que

realitzava per a rl.lustracic d'articles , constitu'ien un atractiu de la

publicacio.

L'impuls sostingut el dona a la revista el seu redactor en cap ,

Francese Porta i Vilalta, persona que es mereix una biografia detallada:

economista, assessor financer, home d'una personalitat ferma i d'un

iaranna extravertit que al mateix temps anava lligat a un desig de

crear cohesio entre tots els aspectes de l'art. Jo vaig fer amistat amb

Francese Porta a traves d'Enric Farreny ( i aquest si que era una amistat

d'infantesa ), i per ells dos vaig incorporar-me a la revista, de la qual

Porta era redactor en cap. En una de les reunions de la redaccio vaig

parlar per primer cop amb Jordi i Ton Sirera. No els coneixia de res.

Amb el Ton es va crear immediatament un corrent de simpatia mutua ;

el primer vespre que yam establir contacte ja hi va haver entesa. Vull dir

que des del comencament tots dos, Ton i Pep, la futura parella de
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rodamons, cadascu pel seu costat, yam endevinar que fariem coses

plegats. Es una impressi6 que de vegades ellector haura tingut, que hi

ha persones amb qui el desti et fa coincidir un dia i als pocs minuts

tens la quasi certesa que quedaran en un prestatge passiu de les teves

coneixences, mentre que n'hi ha d'altres, poques, amb qui endevines que

tindras sempre una connexi6 robusta, una confiada comuni6 que us

projectara: en empreses compartides. Es allo que sintetitzava el Ton,

quan si Ii presentaven una persona i li resultava positiva Ii demanava als

pocs minuts de coneixer-la vols que siguem amics d'infancia?

Quasi para! ielament ala descoberta mutua, Jordi Sirera , el seu

germa.m'incorporava a mi professionalment a l'Institut de Lleida en

oferir-m'hi una placa docent. Aixo precipita la definitiva instal.laci6 de la

meva familia a Lleidaciutat .Per altres conductes, jo anava fent

amistats diverses que eren tambe del Ton i per descomptat de Francese

Porta: Lluis Trepat, Guillem Viladot, col.laboradors ocasionals de la

revista, 0 Leandre Cristofol, Jaume Magre, Albert Coma. Mes tard m'hi

referire, Aquestes coneixences van constituir per a mi un bloc molt

interessant i atractiu , perque vaig descobrir unes persones de caracter

creatiu, lliures d'esperit, que a mes a mes van estimular-me, i per aquest

estimul madurar-me. I observi's be que aquestes persones pertanyien al

gremi de l'art, com a creadors 0 com a promotors. Dones be, Ton Sirera

era com un referent per a tots ells, era un artista molt enciclopedic que

havia triat la fotografia pero hauria estat capac; de qualsevol altra

manifestaci6 creadora plastica. EI seu sentit innat de les formes, la seva

robusta capacitat visual les vaig poder constatar llargament. A Cal

Viladot hi ha unes precioses i concises aquarel.les de Ton Sirera. Afegire

que tenia unes idees molt solides sobre la creaci6 artistica, amb una

innegable inclinaci6 ales novetats i fins, de vegades, a la ruptura. No
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teoritzava mai, mai, en aquest sentit era d'admirar, tant mes que aquest

univers de l'art, com a pantalia social que es tambe, esta ple de

bufamivols de poe contingut. L'art modern el trobava mes afi. al seu

taranna que no el tradicional i academic. I quan decidia alguna acci6

rupturista, la portava a terme amb una responsabilitat que desarmava.

Ja es va veient que si podia afirmar unes linies mes amunt que Ton

Sirera era un referent per a tots aquells creadors, ho era per ami. Les

visites a Lluis Trepat, 0 a Guillem Viladot les haviem multiplicat , sense

fer ara esment particular del fet que, vivint el Sirera a Lleida, veia i

tractava diariament qualsevol dels creadors 0 afeccionats a l'art.

Ton Sirera s'havia casat feia poe i la seva muller, la Mary Soler,

assistia ales meves classes particulars d'angles, de que va neixer un

doble vincle amistos: aviat les dues families sortiem en viatges

diumengers. I aixo crea petits i esporadics episodis de comprensi6, de

mutu estudi, de col.laboraci6 i osmosi espiritual. Jo sovintejava les

anades a l'estudi del Ton, veia com trebaliava, ell m'explicava

procediments i histories de les seves experiencies, i fins esperava el meu

comentari sobre films que volia realitzar, en la confecci6 dels quals vaig

acabar fent-Ii de molt humil col.laborador, de mosso d'estudi. L'activitat

grafica m'ha interessat sempre i el cinema em prenia molt de temps.

estudiant i afaiconant-me una consciencia critica, Set anys abans, en la

meva residencia a la Costa Brava, vaig fer les croniques de les estrenes

cinematografiques a Sant Feliu de Guixols , i abans, a Barcelona, des de

l'any 1940 durant nou anys havia recorregut les mes allunyades sales de

cinema cercant films antics i assistint a conferencies a l'Institut Italia de

Cultura sobre neorrealisme, classicisme ,expressisonisme,etc. Sempre

he dit que no m'hauria fet res tenir feina exclusiva de guionista

cinematografic. La meva prosa narrativa deu molt als muntatges de les
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pel.licules. En consequencia, mantenia amb el Ton converses

aprofundides sobre aquesta art, de la qual ell tenia coneixements ben

fonamentats.

La relacio amb Ton Sirera tenia una bona base en la imatge . I no

es estrany, donee, que si jo preparava un article per a una revista i

necessitava fotografies adequades, ell generosament me les fes arribar

de l'arxiu 0 les fes expressament. Aixo ja va comencar des de molt aviat,

quan Ii vaig demanar, un poe timidament si em voIia il.lustrar un article

per a TelelEstel sobre el PIa d"Urgeli. Me'n va fer les fotos

expressament . 0 sigui, que d'entrada ja erem col.laboradors per a

productes compostos de text i il.lustracio fotografica. Ens visitavem

molt, molt sovint, i ens entaulavem per a saborosos berenars-sopars a

l'una 0 altra casa. Feia temps que jo no havia nuat una amistat tan

solida, i fins a cert punt determinant per al meu futur immediat : Ton

Sirera em sol.Iicitava quasi cada dia, perque li agradava ensenyar als

amics les fotos que feia, i creia que jo tenia sensibilitat per copsar-ne la

intencio i els encerts de realitzacio. Jo percebia aquesta distincio que em

feu des del comencament, no pas perque em singularitzes, sino perque

em feia entrar en el cercle dels seus mes preuats consemblants. Si en el

meu cas ell exagerava, ho feia molt i molt generosament. Pero encara

que jo no entres tant en el seu mon de creacio com ell s'afigurava , sense

adonar-me'n ben be anava fent-me un coneixedor de l'univers Sirera, fins

al punt que davant un possible motiu, un model fotografic , vaig

endevinar aviat, sense fer gaire esforc de quina manera ell l'atacaria per

plasmar-lo en la foto resultant.
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CATALUNYA VISIO.

Hi arribem per aquells cops d'atzar de que tota vida esta jalonada
: el catedratic d'historia Oriol Verges, va venir de Barcelona a Lleida a

formar tribunal d'examens a I'Institut. Aixo era l'any 1967. EI Jordi li va

presentar el seu germa Ton, aquest li ensenya el seu estudi, devia sortir

el meu nom a la conversa, i amb aquell esment Oriol Verges va saber

que en Ton i jo erem molt amics i que jo era un assidu del seu estudi.

I Verges i jo ens coneixiem d-e reunions relacionades amb "Cavall Fort", on

ellles primeres epoques va col.laborar amb relativa frequencia 1 JO

molt. Oriol Verges portava al cap una idea, en tant que soci de l'

Editorial Taber, que feia poe que estava endegada. Aquesta idea l'hauria

pogut materialitzar a Barcelona, acudint a escriptors i fotografs de la

Ciutat Comtal . EI fet de visitar Lleida el feu decantar altrament. Una

setmana despres tornava a Lleida i desplegava davant nostre el seu

projecte : una serie de deu volums destinats a presentar les comarques

catalanes a base de fotografies i textos relacionats. Parlava com a editor,

pero tambe com a contribuent al redrec de la consciencia de poble per

mitja dels llibres informatius . I ens proposava directament que els

realitzessim nosaltres.

Aixi naixeria Catalunya Wsio. Recordo exactament ellloc de la

sala d'estar de cal Ton a la placa de la Paeria, on Oriol Verges ens

desplegava un mapa de Catalunya i ens explicava el seu proposit formal

i tambe la seva motivacio. Aquesta era la segiient : l'any 1967 existia

una censura encara molt dura que permetia poca divulgacio de la realitat

comarcal ; el Regim franquista, implantat a la postguerra, ferocment

unitarista, no parlava sino de provincies, element administratiu que
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tradicionalment des cel centre s'ha volgut dotar de contingut

caracterologic, I el franquisme ho publica quasi com un article de fe,

proclamant, tot just acabada la guerra que les provincies catalanes
-

havien estat reincorporades a l'honor de formar part d'Espanya. Fou aixi

que les comarques, divisions profundament ,tradicionalment catalanes,

estaven bandejades 0 reduides a receptacles de tradicions musicals i

folkloriques, perque el Regim sabia que si la consciencia nacional dels

catalans es revifava, un dels vehicles d'identificaci6 seria la comarca. ;

tanmateix ja s'havien endegat per fascicles algunes publicacions que

prenien la comarca com a base de divisi6 del territori, per exemple la

Geografia Comarcal· de Catalunya, del professor Sole Sabaris , a

I'Editorial Aedos 0 la Geografia comarcal de I'Editorial Mateu. Aquestes

editorials havien pogut arrencar els permisos , molt probablement

despres d' esforcos desproporcionats. Verges volia fer quelcom diferent,

menys erudit, menys manualistic, volia aconseguir uns llibres, no pas

uns fascicles, planejava uns volums visuals, i servits no pas amb

il.lustracions d'un text, que traissin l'arxiu passiu, sin6 que resultessin

una doble creaci6 literaria i artistica, sense deixar de ser informatius.

Era un servei doble : presentaci6 del pais i alhora plaer estetic. Jo no he

vist aquest enfocament enlloc mes, i reconec que yam tenir l'encert de

saber interpretar de seguida, tant el redactor com el fotograf, la intenci6

de l'impulsor, cosa que contribui sens dubte a l'exit de la serie.

A mi em va agradar el projecte i em va interessar

intel.lectualment i materialment, el professor Verges l'explicava molt be,

i jo estava en un moment que la creaci6 literaria se'm diversificava

mentre jo maldava per fer-Ia productiva economicament, necessitava

completar amb la tecla el que guanyava com a professor, que aleshores,

com avui, no permetia excsessos ni alegries: per aixo acceptava

encarrecs, col.laboracions i tambe traduia llibres.
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. Els volums de CataJunya Wsi6 serien pagats a parts iguals a

fotograf i literat, un preu alcat estipulat, no pas a tant per cent. Era una

proposta que no haviem sospitat, de fet Ton Sirera no tenia experiencia

en llibres i jo estava nomes acostumat al tant per cent. Si l'editorial

Taber hagues pogut complir aquella part de compromis, no em feia res de

cobrar a tant alcat ...el que va passar es que de mica en mica es van anar

retardant les liquidacions fins que la casa feu fallida i , tot i que els

creditors vam acordar rebre dels liquidadors oficials unes compensacions,

foren uns quantitats exigues, que vam percebre tardissim, de tal manera

que haig de reconeixer que del punt de vista del rendiment materiall'

aventura de CataJunya Wsi6 fou, almenys per a mi, poe rendible.

Encara que sembli estrany, com un incis dire que Ton Sirera no va

alterarse tant com jo per la fallida, per a ell CataJunya �si6 havia

estat tothora una prolongacio de la seva activitat excursionista i

viatgera, tot i que servida fotograficament amb una professionalitat

extrema per damunt de tot; odontoleg de prestigi, tant en la seva

particular consulta com en la placa a l'Hospital Provincial, ell estava

economicament mes estabilitzat que no jo, i aquells diners que ens

quedaren a deure, sempre benvinguts quan venien, els va veure fondre's

i volatilitzar-se amb esperit mes esportiu que no jo, 0 almenys va

dissimular mes be el desencis, amb un posat gens conrtrariat. Ell ,

avesat com a fotograf a vendre fotos per un tant alcat, havia acceptat

pefect ament la formula proposada per Taber.

II

Tomem als comencaments de CataJunya "Wsi6: tine interes a dir

que ,dels dos, qui va acceptar de fer els llibres amb mes delit i energia

fou ell . CataJunya Wsi6la va veure com una oportunitat d'or : sempre,

fins aleshores, havia entregat fotografies per il.lustrar volums , per
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exemple la Guia de la Costa Brava , Guia deMallorca, Menorca e Ibiza ,

alguns volums de Terres i Homes. i n'havia publicades en revistes, i

exposades en galeries d'art. Ara esdevenia autor de llibres, responsable

d'una obra enciclopedica de gran abast, cada volum esdevindria una

obra seriada, quearribaria previsiblement a milers de persones. Es, per
al fotograf, l' avantatge de l'edici6 en llibre. En llibre de gran public,

perque en edici6 limitada ell , juntament amb el seu germa Jordi, ja

havia publicat el 1947 Arboles, un cataleg botanic amb fotografies molt

destacables. Ara les condicions eren unes altres : si hi pensem, es un

canvi de projeccci6 total, el fotograf , al reves del cas de l'exposici6

temporal de mostres en una sala, posa les seves fotografies a l'abast de

centenars , milers de persones, moltes mes que les que podrien visitar

una exposici6, i aquells lectors i admiradors dels llibres s'escamparan

esglaonats en un llarg , imprevisible periode de temps. Ton Sirera

deixaria de ser un col.laborador en un article, 0 de cedir mitja dotzena de

fotos per a un volum on tambe hi estamparien positius d'altres fotografs.

Aquesta vegada el seu nom figuraria en una col.lecci6 de llibres, com a

autor, al costat de l'escriptor que formaria tandem amb ell , i l'obra

resultant cauria com una pluja agradable damunt un previsible ample

sector de poblaci6.

Pero hi havia un altre factor que feia del Ton el mes engrescat

amb el projecte: Aquella era una obra viatgera, i aquest es un angle a

tenir en compte en valorar Catalunya Wsio. Ton Sirera havia estat

excursionista i viatger des de la primera joventut. Quan encara era solter

ja tenia el titol de pilot d'avi6, i freqtientava tambe les sortides amb

moto. Era un temps anterior a la renovaci6 de la industria d'aquest

sector, anys cinquantes, abans de la creaci6 de les cases productores de

motcicletes que serien tan importants a Catalunya. Ton Sirera havia

anat amb motos antigues per tots els terrenys Aixo de saltar fora de
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casa i llancar-se al mon era el seu pastis preferit. SoIia dir
" A tot arreu

em trobo com a casa...menys a casa ",engegant una trapelleria verbal .

No era veritat del tot, no era una certesa aclaparadora aixo si, cal

afirmar de seguida que ell, un excellent marit i pare, ala seva familia

immediata la tenia acostumada ales improvisacions viatgeres. Tot

d'una, -he dit tot d'una - decidia que calia anar della de la frontera, a

Font Romeu, per exemple, a esquiar, i per al cas repetit d' aquestes

inesperades expedicions, ja estaven els membres de la familia, tots,

mulier, fills i assistenta a punt sempre, com qui diu amb els esquis

darrere la porta i les maletes a mig fer. Quan proposava, "anem a la

Cerdanya?' interrogativament i com una hipotesi , en realitat sabia que

la familia ja ni Ii objectaria res, es posaria immediatament en

moviment, com els bombers quan sona el timbre. Un tel de bohemia, en

el sentit de trobar-se be dins les improvisacions i canvis de rumb , el feia

sentir mes corporiament i espiritualment ell. Se sentia adaptable a

practicament qualsevol situacio , i aixo ho explotava. De forma

subconscient, impersonava el rodamon, que descobreix nous paisatges a

cada passa, que canvia d'horitzons i enfoca amb mirada de cacador i de

poeta els details i el moviment . No pot comprendre's la trajectoria i

l'obra de Ton Sirera si s'obIida aquest factor de la mobilitat disparada al

moment mes inesperat, i tambe el cabal d'experiencia territorial i

humana que comporta. Tot s'ho prenia amb una bona dosi de realisme

pero amb puntes d'autorepte : una vegada , a primeries dels cinquantes,

va arribar en avioneta fins a Finlandia, on, curt de gasolina i desorientat

entre tants de llacs i boscos cerca un aerodrom i aterra. Era de l'exeercit

sovietic. Sortosament el capita que be 0 malament I'interroga en un mig

alemany era de bona mena , i no va furgar gaire, devia esbaldir la

sospita que aquell pilot fos un espia de Franco. Li van donar gasolina i

l'engegaren fins a la fontera acompanyat de dos avions de combat que
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tenien ordre de premer el disparador si ell se separava deu metres de la

ruta fixada. Aquesta arriscada experiencia , que sembla treta d'una

novel fa d'aventures meva, elll'explicava . com si fos part de la seva vida

plena d'imprevistos :

Tot aquest gruix i bullida de personalitat creadora, que

s'alimentava del propi efluvi vital, ell el posa una llarga temporada, sis

anys, al servei integral de Catalunya Wsi6, i dona a l'empresa de

compondre aquells llibres un valor afegit innegable, perque dotava ales

fotografies no nomes d'una carrega documental sino tambe molt vital,

molt expressiva. Aquesta vitalitat ens convenia i esqueia, tant com

subratllava amb la seva contundencia la varietat de tonalitats de les

imatges que veiem els dos i de les quals ell seleccionava la mes adient . I

die tonalitats amb tota consciencia, ben lluny de la proposts cromatica,

ell defensva la fotografia en blanc i negre, opinio que he sentit en boca de

fotografs de pes. EI blanc i el negre permeten , diuen , una frontalitat,

una autenticitat que no exclou el matis, una bona fotografia en blanc i

negre no demana ser substituida per una altra en color. A mes ames, la

fotografia en color, quan va apareixer.fou presa immediatament dels

banalitzadors , dels efectistes, dels qui creien que la fotografia es feia

sola. Ell va utilitzar el color algun cop en cinema, sense cap entusiasme

particular. En tractar l'abstraccio, per exemple, hi creia mes, en el color.

He explicat diverses vegades que la formula de treball de camp

que yam acordar tacitament fou de sortir sempre els dos, de no petjar un

pam de terra per separat, d' anar tothora plegats , de tal manera que al

capdavall, a l'hora de responsabilitzar-nos de la plasmacio, la llarga part

del possible comentari escrit que correspondria a aquella fotografia que

s'estava enquadrant 0 fent ja el cuinava jo sobre el terreny, prenia

quatre notes suficientment expressives i denses i aquell vespre,
-

en la

quasi totalitat dels casos aquella mateixa nit- , redactava el text
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d'acompanyament -, aquell mateix vespre, deia, quan encara tenia

calentes les impressions deilloc i del moment, escrivia el comentari que

subratllaria la forca de la imatge. En realitat, doncs, eren unes pagines

que resultarien molt vives, molt de corresponsal sobre el camp de

bataila, no pas redactades gaire mes tard del moment en que els dos

autors havien viscut I'experiencia del contacte amb el model ,ja fos

paisatge, edificacio, animals 0 persones. Ell, pel seu canto positivava les

fotografies, descartant ja alguns negatius, perque tenia la memoria

excitada encara per la realitat del dia transcorregut ,i aixi revelava les

que podien ser utils. Jo passava per casa seva al vespre , a fer una ullada

als resultats. De vegades engegava maliciosament el meu comentari

davant una foto que examinavem al vespre tot just positivat el negatiu :
"

Llsstima que no agafessis tambe, aquf a Pangle inferior drets, aquell

tros de harana mig caiguda que hi havia, te'n recordes?" En la

immediatesa. 0 quasi d'unes escasses hores transcorregudes tots dos

recordavem amb perfils exactes, vividament, els components de l'escena .

Un servidor havia fet anteriorment llibres diversos de

divulgacio, adhuc de divulgacio comarcal fins a cert punt, com la

Catalunya Continental , per a la mateixa Taber, 0 La Catalunya

Aragonesa per a Mateu, pero eren confegits de memoria i sobre

documents existents, sense petjar el terreny, mentre que ara feia un

trebail de camp, i exercitava la mirada tant com el mateix fotograf,

m'incorporava els elements com traient-los materialment dels lloes. Val

a dir que en aquella epoca jo encara pintava alguna aquarel ·la i

dibuixava bastant. Eis amics mes intims saben que possiblement

m'hauria defensat passablement be com a il.lustrador Com a anecdota

dire que no vaig arribar a fer els dibuixos de cap dels llibres juvenils que

escrivia, pero juntament amb el text mecanografiat de cada nova obra

enviava a la casa editora esbossos de com aproximadament imaginava
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els personatges que hi sortien, per orientacio del 0 de la dibuixant

professional.

La imatge pesava molt en els viatges, no pas nomes que ens

seduis l'aspecte escenografic d'un conjunt 0 tal 0 tal altre detail

sorprenent, sino que no deixavem de mirar i remirar encuriosits tota

cosa, persona, esser viu , 0 fenomen atmosferic, i acabava jo tambe veient

les coses anticipadament "en fotografia". Ton Sirera , i aquesta que dire

era una mostra d'amistat ben viva, em comentava com pensava enfocar

tal 0 tal tema, sabedor que jo tenia igualment un criteri grafic, per la

meva afeccio al dibuix i pel temps que feia que anava amb ell pel mono I

fins referire una curiositat, i es que entre nosaltres dos s'establia un cert

espionatge de detallisme infantil: quan haviem depassat un indret i

erem ja una mica lluny, 0 ell 0 jo preguntavem : ?'Quantes peces de roba

diries que has vist a l'estenedor? 0 be comentavem :
"

aquelles sis 0 set

oques ...de la masia
"

per tal que l'altre respongues "sis peces de roba" 0

-

corregis
"

eren nomes cine oques ". Ho exposo perque es vegi fins a quin

punt -despres de tot era natural- la part grafica ens determinava

l'atencio mil.limetrica a tots dos. Ara: mentre ell en tenia prou tirant

fotografies a mi em tocava de veure quines fotos feia i prendre'n nota,

afegint ja el toe impressionista que despres permetria d'escriure el text

mes llarg. A ell li sobraria, de banda de vespre , material, a mi me'n

faltaria. Ell aprofitaria potser deu fotografies de cada rodet i en

separaria per guardar a l'arxiu diguem setze mes Jo havia omplenat sis

fuliets de bloc i ara hauria d'escriure tres vegades mes de text.

Els llibres havien de resultar vius a la forca. Hi yam posar molt

de muscul, molta frescor i vitalitat. Pel que fa ami, jo havia apres a fer

prosa periodistica en els meus anys de residencia a Sant Feliu de

Guixols, ala revista "Ancora" i despres a TelelEstel , i a Serra d'Or, ala

premsa comarcal, portava tambe anys traduint, activitat que obliga a
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flexibilitzar, allargar 0 encongir la frase, a lubricar la llengua, com

tambe, per voluntat d'abastar tot l'univers literari i per raons

economiques , aprofitava encarrecs, fent textos de tota mena, guions,

frases publicitaries, peus de fotografia, reportatges llargs, novel.la ..Allo

que la meva imaginacio em dictava i allo altre que m'encarregaven.

Estava ,doncs , a punt, no nomes per subratllar i il.lustrar les fotos de

Ton Sirera, sino de crear una prosa especifica per a aquells llibres, prou

autonoma, i que va ser celebrada per la critica en el seu moment. Que la

prosa emprada a Catalunya Wsio'era sense dubte la que li convenia ho

posa en evidencia la satisfaccio amb que es llegia, perque tot i la seva

riquesa, mai no deixava de referir-se al terna retratat. Aix» es

constatable tant en els comentaris acompanyant fotografies com, potser

de manera mes incisiva, en les tres 0 quatre planes de presentacio de

cada comarca, que precedien les series d'imatges que la il.lustrarien,

tres 0 quatre planes que en alguns casos considero, honestament, a tants

anys de distancia, prou valides, i algunes , mes aconseguides,

seleccionables en una antologia meva.

Quina importancia tenia Ton Sirera dins l'arquitectura general

de l'obra? Ja he dit que dels dos ell fou qui amb mes entusiasme

emprengue la tasca , considerava la confianca de la casa editorial com

una distincio , mentre que jo , professional de la tecla, acostumat a

treballar per encarrec, planejava cada fragment de l'obra amb mentalitat

mes laboral., escriure aquells comentaris era ampliar, simplement, la

meva tasca diana. Tot amb tot, Ton Sirera influi en els meus comentaris

perque em servia un material de primera, suggestiu, fortament plastic,

creatiu, amb angles inesperats, amb resolucions visuals que motivaven

una escriptura d'acompanyament globalment mes robusta, 0 mes tendra,

acolorida: i permetien fugues i girs . Algunes de les proses de Catalunya

Vlsi6 no haurien estat tan convincents amb fotografies d'un altre fotograf
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qualsevol. Vull dir que em va ser molt profitos treballar precisament

amb ell, i m'injecta una dosi superior de confianca en la meva trajectoria.

I es que la col.laboracio esdevenia compenetracio. Sense que ens hi

juguessim la vida, treballavem amb la cohesio i coordinacio de dos

trapezistes.

Exacte: els trapezistes han de fer coi'ncidir els moviments

parcials i les trajectories per aconseguir un resultat obra dels dos, pero

sobretot, sobretot, no han de fer-se nosa quan volen per l'espai. Dones be,

nosaltres no ens feiem mai nosa. En un moment qualsevol ell , el Ton,

enfocava quelcom amb la camera i jo dues passes mes enrere, mirava en

la direccio concreta del tema, apamant i valorant d'entrada els elements

del conjunt enfocat, no sabent encara quin dels components resultaria

mes destacat en la foto positivada , i no li feia cap pregunta, si ell no em

revelava per que havia fotografiat allo, 0 aquell 0 aquella figura. Algun

cop el Ton movia el cap dubitatiu , gairebe negatiu, si jo li pregava que

tires una foto que a mi em pareixia tenir comentari, i aquella

desaprovacio la motivava el fet que ell no veia possible imatge en aquell

model. Tanmateix cedia i !'em" feia la foto, com si fos per a mi sol

;despres, I'endema, en veure el resultat de la conjuncio imatge-text,

s'alegrava d 'haver-Ia realitzat. Igualment passava quan ell volia

prendre una instantania de quelcom que jo no creia digne de comentari,

jo callava i. confiat, hi posava el text que se m'acudia tot esperant que, a

la llarga, el resultat seria satisfactori ..

Hom pot tenir la impressio, pel que vaig dient i pels diversos

textos que he dedicat al Ton, que erem amics intims. Dones ..... almenys

en el sentit popular que la gent dona al terme intimitat, el d'una

deslliurada intrusio, intercanvi de secrets i escenaris interns, no : ens

teniem una gran estima i alhora un gran respecte, i aixo, que era

enriquidor, feia que no depassessim la ratlla d'una relativa intimitat de
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companys de viatge. Entengui's be, vull dir que no sorgien plagasitats
ni confiances excessives, res de la descordada agressivitat dels companys

juvenils , 0 el llenguatge inconvenient. Ell era molt poe parlador i gens

malparlat, si em passeu la frase, en el sentit que no emprava mots

dissonants, escatologics, ni renecs , mentre que era capac de frases

enginyoses i fins i tot d'acudits improvisats, no nomes anant amb mi

.sino en companyia d'altres. EI vaig catalogar com un laconic expressiu,

no era garlaire, ni amant de frases llargues. De vegades em telefonava i

deia nomes : vine, he fet "slgo", i volia dir que li havia sortit molt be una

foto del dia.

La fama que Ii carregaven d'infant terrible, i que circulava un

xic per Lleida era poe apropiada, trobava jo, era una exageracio amb la

qual nomes s'hi trobaven a gust els mes baladrers 0 els amants de fer

tabola superficial; potser, estirant la facecia, hauria escaigut mes al

seu germa Jordi, que era mes directe. Ell , el Ton., en el fons nedava

entre suavitats, tendreses , bondats, amb que s'encuirassava contra la

lletgesa de les envestides del mono I si algu es pensava , en veure el seu

rostre de bosqueta balcanic, que era un tipus rude 0 brusc, s' errava. Ho

se be. He referit alguna vegada amb quin tacte va fotografiar una alosa

que niava. Les aloses fan el niu a terra, entre el sembrat, i en yam trobar

inesperadament una, un migdia bleidor a les Garrigues, que estava

disposada a deixar-se trepitjar abans que abandonar els ous que covava.

Fou tanta la suavitat i dolcesa , i no nomes per cobdicios afany de fer un

primer pla: fou ,dic, tanta la suavitat amb que ell, el Sirera, acosta la

camera a tres pams del palpitant ocell que aquest va acabar mirant-se'l

com a un angel benefactor, si es que I'existencia de les ales va mes enlla

dels ocells

Tres eren els temes que , de manera general, ens cridaven i

fixaven l'atencio : primer el paisatge, que no prodigavem gaire sovint en
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grans panoramiques, nomes en algunes ocasions : jo diria, peasant-hi

ara, que el gran paisatge el va fixar mes en el voluminos llibre Els Rius

de Lleida,.posterior a Catalunya V'isi6. Es explicable perque es tractava

d'un llibre majoritariament de natura a l'ample, de base agraria 0

geologica : -

congostos, serres, riberes, embassaments, canals, salts

d'aigua. Aqui, per als volums de Catalunya V'isi6 preferiem el paisatge

parcial, per fer-hi prendre part les persones , les besties, els vehicles,

atuells 0 habitatges, i perque Catalunya V'isi6 tenia la missio d'acostar

realitats quotidianes: segon tema, l'escena amb gent, , un grup d'homes

xerrant, la dona amb la galleda d'aigua escridassant-se amb una altra

vema, els grups dels mercats, la botiguera ociosa repenjada a l'escombra

davant l'establiment, el pregoner brandant la trompeta tot baixant un

carrer i envoltat de vailets: tercer tema, el detall , la finestra amb un

gerani al balco dins un pot de conserva, una balda en la porta fustosa i

resseca del carrer, una creu de pedra envaida de liquens en un angle de

cementiri de muntanya, el collar de cuiro penjat a la porta de cal baster,

el gat immobil al sol, una estranya gargola, l'ombra d 'un gos llebrer.

Les preferencies de Ton Sirera eren els temes rurals, de barri ,

de vila, on el caracter propi encara no ha desaparegut ni s'hi desplega un

tipisme fals, on batega en cada raco un aire de verisme . No vam fer a

fons cap gran ciutat , ho defugiem, de Lleida vam fer sortir vuit

fotografies de vint-i-cinc destinades al Segria ; a Tarragona el mateix per

al 'I'arragones, 0 a Reus per al Baix Camp.

L'aire lliure era un element molt grat a Ton Sirera. Parlava de

"intemperie" com de qui n'ha entomada molta, i es mirava amb un ull

sorneguer els esquiadors i muntanyencs d'avui, amb cotxes comodes a

peu de pista, equips sofisticats , hotels confortable i modelets de roba de

revista de modes. Ell havia estat des dels anys trenta un trescador i

escalador q ue va estrenar molts d'indrets i sense gaires mitjans A
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proposit de l'aire lliure, i exagerant un xic, podria dir que a partir de

finals dels seixanta i el tombant de la decada, 0 sigui a l'entrada en els

setanta, d'aire lliure en trobavem cada vegada menys: es produia de

forma multiplicada el fenomen transformador i desfigurador del paisatge

, vull dir les urbanitzacions, no totes ben planificades. EI Ton es mirava

amb un silencios disgust les agrupacions de pretesos xalets, de fet eren

casetes d'una planta aixecades els caps de setroana per les mans no

sempre destres dels qui n'havien comprat el solar, sobre el qual repetien

el fenomen edificador modest de la segona onada immigratoria de la

postguerra, pero ara de mica en mica amb les pretensions del periode

inicial del desenvolupament , una mena de batalla del no poder i del

desitjar, amb resultats ben pobres, per al qual efecte s'havien malmes

hectarees i hectarees de terreny, amb que s'havia enriquit algu a qui la

terra res no importava.

EI resultat d'aquelles edificacions era un molt mal decorat d'una

banda i la destruccio real del terreny de l'altra.: eren realitzacions nolt

sovint sense cap ni peus i que mereixien, segons el nostre criteri,

el qualificatiu, pel cap baix, de desagradables .

Anant pel mon, endins del Penedes, pel Tarragones , no pas a la

Costa, que ja estava tota ocupada, sino per terres interiors de bardissa i

bose, i tambe per la muntanya mitjana de I'Osona 0 del Solsones, on els

al.licients eren pocs, i en tot cas els que hi havia desapareixerien

implacablement amb l'aglomeracio edificadora sobtada, sorgien terrenys

en venda, casetes a mig fer que s'oferien en retols de dubtosa cal.ligrafia

ortografia vacillant ,molt sovint veritables barraques, que al cap dels

anys posarien en evidencia el resultats fatals de la manca de previsio,

per l'edificacio practicament clandestina 0 laxament permesa sobre

terrenys insegurs, escorredissos, proclius a l'incendi, sense serveis ni

drenatge ....Quan jo feia algun comentari a proposit de la quantitat
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d'anuncis d' agencies imobiliaries ide terrenys en venda, el Ton responia

laconic, en un comentari que pretenia ser neutre i cosntatador, pero que

era condemnatori : "Tot el pais esta en venda ". Ell deia "venta" , era poe

detallista en la puresa de la llengua, com abans havia dit "algo": ell

estava per expressar-se i prou, tanmateix se com apreuava alguna

encertada frase meva escrita, sabia tastar els bons plats Iiteraris pero no

hi feia migdiada a sobre, ell estava, naturalment, per la imatge. I

preferia els models autentics als models prefabricats, no me l'imagino

fent de fotograf de revista de modes. Res a veure amb el Blow Up de

Michelangelo Antonioni.

Entorn de Ton Sirera orbitava una part de la societat

lleidatana , la que se sabia en aquella epoca degustadora de plats altres

que els tradicionals que havia consoIidat, quasi com a unics valids, la

dictadura. Una discomformitat ,de fet protesta subterrania, molt

dilurda encara, trobava canals de suport en el Cine-Club, en les sessions

de teatre llegit de la Casa de Crist Rei, en els Cluhs esportius amb secci6

cultural., en l'Alliance Francaise ....Atenci6, he dit que una part de la

societat lleidatana orbitava entorn de Tob Sirera: cal expIicar aixo,

perque de fet de cap de les maneres el Ton era una persona de presencia

imposant ni de maneres exhuberants, ni arrossegada per cap divisme ; la

seva aparici6 era saludada perque els qui el rebien compartien amb ell el

cornu denominador de l'enfocament artistic. A ell Ii agradava la

companyia de persones desinhibides i creatives, 0 bones tastadores de

l'art per barrejars'hi i gaudir tots plegats del producte i de l'atmosfera

artistica , pero mai no va pontificar ni capitanejar escola. Si orbitavem a

consciencia entorn seu imagino que era per la consoIidada autoritat que

Ii conferiem tacitament, era el creador per antonomasia, i ames el tipus

agil , segur, que estava be amb tothom, defugint elegantment els bufats i

els poca-soltes.
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seves incursions en el terreny de l'abstraccio es

desencadenaren per la seva tendencia innata a 1'informalisme, almenys

ocasional , i perque tot sol va descobrir que l'abstracte esta en els

objecres, les materies , teles, fustes, parets, pedres metalls, de cada dia. I

practica la fotografia abstracta fotografiant de lluny 0 des de 1'aire camps

llaurats: 0 be de prop fustes esquerdades i corcades 0 Iiquens. La

primera campanada d'aquella descoberta, una serie de fotos de molt gran

mida, la yam portar - jo 1'acompanyava -a la Sala Ayxela , de Barcelona

, on desvetlla admiracions i polemiques interpretatives. Uns centimeres

de biosfera son, vistos de prop, construccions abstractes.

En el cinema aviat es decanta cap ales innovacions. Un dels

primers films que havia fet Ii causava horror ara: "La gota d'aigua" ,

perque era molt liric - ell deia "rellepat· i com un exercici de principiant .

Mes forca tindria l'experimentacio amb argument, -el cas de !' Crim 64",

un angoixos muntatge a base de prospectes farmaceutics, 0 "Sang i sorra

", al.legoria de la cursa de braus feta a base d'abocar colors directament

del pot sobre una base de sorra, i deixar que, en escampar.se la pintura,

es trobessin uns colors amb d'altres. El seu fidel mosso d'estudi abocava

els colors, negre, groc, vemell, plata, or, mentre ell tirava fotograma a

fotograma. El productor Samuel Bronston, aleshores situat a Madrid en

ple rodatge de El Cid, va enviar un equip a Lleida per tal que el Ton

repetis la mescla de colors en moviment sobre sorra , i ells ho filmessin

per a fons dels generics del film .

De les amistats mes properes a ell, anteriors a la meva arribada,

vaig detectar aviat uns quants personatges de forta consistencia entre

els quaIs se sentia com el peix a 1'aigua : i eren artistes 0 gent adonada a

les arts plastiques : torno a dir-ne la llista, lleugerament ampliada.

Leandre Cristofol, Lluis Trepat, Albert Coma Estadella, Ernest Ibanez i
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Angel Jove, aleshores encara molt jove, pel que fa als principals pintors i

escultors ; el fotograf Claudi Gomez Grau, cerveri, que acaba reesidint a

Madrid, que ell estimava com un germa, una persona modesta i generosa

,
i de vasta produccio, una part de la qual va exposar-se l'any passat a

l'Arxiu a Lleida. Ell i Lluis Trepat i potser Albert Coma Estadella ens

havien acompanyat en mes d'una sortida durant el diguemone rodatge de

Catalunya VJsio2 i apareixen en algunes fotografies en qualitat de

figurants sense sou ni altra gratificacio que l'afecte. Precisament , quan

les sortides eren amb altres persones, la companyonia es posava mes en

evidencia, i el sentit de l'amistat de Ton Sirera mes de relleu.

Del punt de vista tecnic, el Ton s'enduia en les excursions

programades generalment dues maquines fotografiques, una Minolta,

amb la qual son fetes la majoria de fotos dels seus llibres, i una altra,

una Rolleiflex, que tenia el visor a la part superior i, portant-la penjada

d'una llarga corretja a l'altura del ventre permetia de fotografiar les

persones 0 les escenes amb una gran llibertat i dissimuladament si

convenia. Sirera feia servir molt poe els filtres, pero molt el fotometre. I a

l'estudi sovint, en ampliar la fotografia velava lleugerament 0 emboirava

algun angle simplement amb l'ombra de la ma . Deia: "ara farem un

poe de reserva". Potser nomes un parell de vegades el vaig veure servir

se d'una tercera camera, japonesa-americana , molt grossa, per a grans

panoramiques. Era incomoda, portava culata i tot. Se l'havia comprat

expressament per a "Catalunya Visio". La va arraconsr ben aviat : amb

la Minolta li bastava i sobrava. He vist treballar altres bons fotografs i

amb una maquina de butxaca de vegades fan la feina prou

satisfactoriament. Sirera repetia una maxima que corre entre el gremi : "

es l'ull qui fa la foto, la maquina es nomes un estri
" La mateixa frase me

l'havia dita a la Costa Brava un turista britanic que anava amb una
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mena de capsa de fusta feta per ell i dotada d'un suport per a plaques, un

objectiu i un obturador. Allo era la seva maquina.

Un segon grup de persones valorava molt Ton Sirera perque

eren persones que impulsaven 0 protegien les manifestacions

artistiques, que a ells tambe els omplien . Son aquelles persones que

podeu trobar fins en llogarrets, sensibles, i amb una base generosa per

acollir tota manifestacio artistica, pero que ales ciutats despleguen tot el

seu potencial potenciador, si aixi se'm permet de dir-ho. EI principal fou

Jaume Magre, altre personatge que cal fer ressorgir per donar-lo a

coneixer ales generacions del Twitter i la pantaila tactil d'avui, que no

han estat informades de la tasca importantissima, dificil, portada a

terme amb valor i constancia, i amb tossuderia generosa, per gent que

van viure fa molts pocs anys, incompresos per molts i perseguits 0

vigilats estretament pel regim : Jaume Magre, fou constant productor de

les manifestacions artistiques, particularment d'avantguarda, no nomes

des de la Petite Gailerie que fou un dels seus grans encerts, sino en tot el

marc de la seva Alliance Francaise, malgrat les dificultats que , amb la

col.laboracio de la mitra, la censura del temps imposava. Els

vernissatges, les petites taules rodones, lectures, inauguracions, fins

teatre, organitzades per Jaume Magre i els seus immediats

col.laboradors, eren modeliques manifestacions de llibertat d'horitzons i

de civisme. Esmentare encara com a assidu amic Guillem Viladot, que a

la tasca d'escriptor afegia un gust per l'art, tot l'art, tambe amb

inclinacio especial al modern, fins i tot al "dernier cri". Guillem Viladot

va comprar molts Trepats, i posse'ia, com he dit ades, aquarel.les de

Ton Sirera, un assidu de la casa d'Agramunt. L'amistat entre Sirera i

Viladot va tenir precisament com a base el seu cornu denominador

d'indiferencia per l'art tradicional , la preferencia per la modernitat i.en
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bona mesura, l'abstraccci6 0 informalisme. Ton Sirera va veure alguns

intents primicers de 1'autor de Riella en el camp de la creaci6 no-literaria

,i podem imaginar el goig que hauria tingut si hagues pogut veure les

darreres etapes de creaci6 viladotiana en objectes i confeccions espacials

que, dit sigui de pas, amb el seu exit als mitjans, han riscat de distreure

1'atenci6 del public de la seva obra literaria, tan consistent.

En el mateix esgla6 Francese Porta, amatent expert en l'art

modern, estudiava en tot el seu abast la producci6 de Ton Sirera: No

debades estava al corrent del que es cuinava en art del dia, rupturista, i

manejava premsa especialitzada i visitava exposicions a Barcelona i on

anes. Era, a mes a mes un expert en cinema. Ton Sirera, pel seu compte,

a 1'hora de trobar un model huma per a fotografia, valorava qualsevol

persona que , en la seva tasca realitzes unes creacions amb consciencia i

sentit de la renovaci6, tant si era un pintor com una torronera 0 un

cadiraire- Per aixo, en fer Catalunya Wsi6, pretenia copsar el perfil

interior del personatge si aquest havia de destacar en la composici6 final

de la fotografia., en aquest sentit feia com els grans retratistes , que

t'obliguen a mirar i remirar la persona retratada, encara que ella, des

del quadre, no miri cap als ulls de l' espectador. Passava, pero, que si la

figura no era ocasional i anonima, sino que requeria fer-Ii mes d'una

fotografia i ella n'havia de ser conscient, calia entrevistar-Ia i per a la

primera aproximaci6 em delegava sempre ami.

- Yes a trobar aquell home i parla-li de la marcona - m'indicava.

Ja entre nosaltres dos, corria la frase, "fer la marcona" 0
" tirar

de marcona". Aixo venia d' una de les primeres vegades que un pages

esquerp i malfiat es resistia a entaular conversa fins que jo, per animar-

10, tot mirant entorn el camp d'ametllers li havia engegat: "Que? la

marcona s'inflara, enguany?" I aquesta meva familiaritat amb les

varietats corrents de les nostres ametlles havia trencat el gel, fria que
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1'home entres en conversa i familiaritat amb mi i mentrestant el fotograf

podia tirar plans mitjans i fins tot el rostre de la persona. Tant bon punt

em tocava fer d'ambaixador 0 de missatger sortia disposat a

la "marcona 1', que podia ser qualsevol altra cosa que les ametlles, per

exemple entaulava_ conversa amb unes dones que feien conserva de

tomates i els demanava si eren tomates de pera, 0 hibrides del pais .... El

cas era comencar . Ales persones es molt millor que te1s apropis des del

seu mateix nivell, demostrant que t'interessesper allo en que trebalien.

A Ton Sirera el van encantar les comarques aliunyades, les de

frontera, de la Franja., del sud de 1'Ebre, del Matarranya. hi descobria 0

retrobava un mon natural, les plantes, la menja, les bestioles i, sobretot

els habitants en comunio amb el mono Aquesta per a mi fou una

constatacio i tambe una atraccio. Per als dos fou una descoberta

enlluernadora la comarca linguistica mes meridional del nostre marc

d'actuacio, el Matarranya. I no nomes per la llengua catalana, alii tan

expressiva, parlada en el dia a dia, sino per la robustesa dels tipus i la

veritat de 1'ambient. Terres administrativament de Terol, netes de

contaminacio espiritual.

Molt mes al nord, a la Ribagorca, l'excursionista i l'esquiador

d'avui, que tant freqiienta 1'Aran, passa pel Pont de Montanyana . A

1'esquerra de la carretera, a quatre passes, hi ha un altre poble, de la

provincia d'Osca, que es Montanyana. Ningu no hi entra. El yam trobar

deshabitat, amb una petita i bellissima col.legiata abandonada al cim . I

una meravella linguistics en una llosa - retol urba -

en una cantonada

plaza del suelo de villa , 0 sigui el Sol de Vila, la part baixa. Aquestes

trobalies inesperades eren alegries immenses per aquell amant de les

coses naturals ,arrelades, que era el Ton. De vegades literalment ens

endinsavem per roquissers, al Baix Cinca 0 a la Ribagorca ,0 el Solsones i

ens perdiem durant un bon pessic de temps. El nostre pais encara pot
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facilitar-vos mes que no us pensarieu, el regal de perdreus a peu una

mitja hora 0 dues hores, fins que quasi per atzar retrobeu el viarany que

us menara al vostre vehicle. Son aquells trossos de paisatge que us fan

l'efecte que no han estat petjats des que hi passaven els prehistories 0 els

dinosaures. Si ens perdiem nosaltres esperavem que fos per poca estona,

tot i que aleshores no existien ni localitzadors ni telefons mobils.

No pot estar-se un hom treballant tot el dia: calia menjar , i en

aquest punt puc dir que Ton Sirera era prudent en la quantitat , jo no el

vaig veure mai afanyos per seure a taula, es prenia la ingesta amb

mesura i lentitud . Era partidari de fer un bon plat sol, 0 del pa amb

tomaquet i pernil. No hauria estat prudent atipar.nos . De vegades

paravem en llocs consabuts , com el celler-taverna-botiga d'en Vicenc

Roca, a Artesa de Segre, 0 un bar d'Asco, segurament ja desaparegut, on

ens servien un gotet de vi contundent .,0 qualsevol cafe del Pallars ,

-

en

coneixia alguns -

on t 'asseguressin un formatge d'upa 0 una girella de si

senyor. En aquestes menges traspuava un punt de sibaritisme. Feia

despres un cafeto , sempre sol, si li oferien el rajoli de llet deia : "no,

gracies, de petit me 'n van donar molta, de llet «, I encenia un puret

sills.Tanmateix, en alguna ocasio ens havien sorpres amb plats

deliciosos. Una vegada baixavem del Cadi i ens endinsarem pel

Bergueda. En ser a Vilada era Festa Major, s'havia fet tard i calia dinar.

A la fonda tot estava ple, tant que l'hostaler es grata el cap i va dir: .

''Mirin, els posare una tuleta petitissima en aquell raco, Li ho yam agrair

tot encarregant-li "qualsevol cosa ".L'home nega ,solemne ; no senyors,

avui es Festa Major i vostes menjaran anec a la tar onja. I aixi, mal

vestits, amb botes fangoses i aspect e de contrbandistes yam menjar un

anec ala taronja.

Empreniem els viatges, aixi que ana passant el temps, amb

una punta de melangia, haig de confessarho : perque el pais comencava

....
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,

a canviar, per a goig i per a dol alhora : nosaltres yam ser dels primers

entre els darrers copsadors i retratistes de simbiosis: essers humans

habitatges, essers humans- paisatges, essers humansatuells . La

camera del Ton retratava els darrers corrals domestics, ara transformats

en patis enllosats, les. darreres grans cledes rustegues dels predis

allunyats del poble, bastides amb les mans dels pastors, substiturdes de

mica en mica per filats metal.lies electrificats, les darreres locomotores a

vapor, els darrers trills, pero tambe les darreres maquines de batre,

sorollosej les darreres balances romanes, les darreres camionetes que

s'engegaven amb manivela , les darreres dones de mocador al cap i les

primeres mestresses de poble amb texans, els darrers homes de calces de

vellut plenes de pedacos i els primers jovenets amb arracades, ,les

darreres barberies a l'antiga, el darrer adroguer amb bata de les

anomenades guardapolvo , els carros a jubilaci6 i el darrer pregoner amb

trompeta, les primeres bombones de buta als pobles, les primeres xiques

amb faldilla curta i les darreres cuines economiques de ferro colat. Els

astronautes havien arribat a la lluna i la televisi6 al cafe del poble mes

petit. Es feia el primer transplantament de cor .A partir d'ara els canvis

en la nostra civilitzaci6, concement tant els elements materials com els

espirituals serien molt significatius,accelerats, comencant l'any que yam

iniciar la pelegrinaci6 dels llibres , 1968, amb el protagonisme

iconoclasta de la joventut estudiantil a California i a Paris.

Catalunya Wsi6 passava a ser un document historic , com tot

llibre de viatges modems La frase me la va dedicar en una entrevista

televisiva de 1988 Josep Maria Espinas. Entre una cronica viatgera del

segle XVI i una del segle XIX hi hauria en realitat poques diferencies:

entre un llibre de paisatge i viatge del 1968 i un del 2010, profundes ide

gran abast. Avui quasi no pot fer-se un llibre de reportatge grafic que

tingui validesa mes enlla d'un curt periode de temps. De mica en mica
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ens yam anar certificant, nosaltres dos, que feiem un retrat del pais que

era valid com a testimoni de les restes d'un mon, alhora que ell

presentava les seves magnifiques realitats passades ales imatges,

sense mes reflexio.

Parlare uns moments dels altres fotografs de Catalunya Vlsi6,

No se si van tenir identica percepcio, potser si, pero sospito que mes

atenuada, simplement perque van confegir menys quantitat d'obra, els

autors dels altres llibres de Catalunya Vlsi6 que em correspon

d'esmentar perque s'ho mereixen. Algunes zones yam dessistir de fer-les

nosaltres , i yam contribuir a buscar-nos substituts. Jo vaig recorrer a

dos amics de Sant Feliu de Guixols per tal que s'encarreguessin de les

comarques nord-orientals omeses per nosaltres les comarques eren

Garrotxa, Empordans, Girones i La Selva. Ternes llaminers, pero que

eren plats massa llunyans per a nosaltres que ens haviem de desplacar ,

sense autopistes, de Lleida fins a l'altre extrem de Catalunya en un dos

caval1s. Les comarques que nosaltres yam fer en terres d'administracio

gironina eren el Ripolles i la Cerdanya, totes dues en excursions a partir

de la torre que la familia Sirera te vora Puigcerda 0 sortint de Lleida

mateix. Els encarregats de resoldre les esmentades Garrotxa.Emporda

Selva i Girones foren Ferran Bosch per ala fotografia i Josep Vicente

per al text. Josep Vicente es un dinamitzador cultural i ha estat un

temps alcalde de Sant Feliu de Guixols. Ferran Bosch, un administratiu,

no era un fotograf professional pero actua molt professionalment a l'hora

de muntar imatges per a llibre: no tine cap dubte que admirava ,i en part

seguia, la silenciosa llico de Ton Sirera. Excel.lent trebal1 el seu. Per ales

comarques properes a Barcelona i la propia capital, Barcelones, Valles

Oriental i Occidental, Baix Uobregat, l'editorial cerca l'intel.ligent

concurs de Jordi Verrie, text i fotografies. Jordi Verrie, investigador,

reporter, bibliofil, te una biografia intensa i extensa per la multiplicitat



32

de les seves activitats, entre les quals la fotografia . Voldria dir que el

duo Sirera-Vallverdu, despres de parlar amb els "altres" redactors i

fotografs per explicar-los com haviem treballat nosaltres fins aleshores,

vam quedar-nos expectants i una mica en suspens , era logic que fos aixi,

perque fins en aquell punt de 1'obra haviem fet un esforc sostingut amb

resultats de qualitat i haviem donat a Catalunya Vlsio, un caracter

especfific que feia de la voluminosa obra un producte singular: i be, els

resultats aconseguits pel tandem Bosch -Vicente i per Jordi Verrie en

soIitari foren excel Ients, i de les felicitacions que van rebre, la mes

entusiasta fou la del duo que nosaltres formavem. Sabiem com era

d'exigent en la concentracio aquella tasca que et demanava aptituds de

periodista , pero tambe d' etnograf, de geograf, de socioleg , d'historiador.

Se'n van sortir molt be, i de passada fou celebrat que no volguessin

cenyir-se exactament a la manera de fer amb que s'havia iniciat la

col.leccio, sino que les seves parcel Ies de l'obra vestiren els vestits propis

que ells els forniren. Jo ho voliem aixo , el Sirera i jo, ja voliem que els

volums fets per altres autors tinguessin tambe una personalitat propia,

diferenciada, pero filialment fidel amb la carcassa del conjunt, , perque

aixo era , exactament, la garantia d'enriquiment i variat color del

conjunt.

Jo recordare sempre la fe i la voluntat que Ton Sirera posa en la

confeccio de Catalunya Vlsio. Jo sabia, pero, que el seu entusiasme no el

portaria a cap romanticisme , sino que ell mantindria la rna segura en el

timo en la part que Ii corresponia. Aquella seguretat , aquell estar amb

naturalitat en qualsevol escenari, la recordare sempre. Perque tambe em

contagia, em va fer un xic mes adult, alhora que mes sensible . Ara fa

cent anys que va neixer aquell amic i col.laborador de qui vaig ser copilot
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a bord del Citroen Dos Cavails. I confesso que encara sento molt endins,

perque formava part de la confianca absoluta que diposita en mi, la

confianca total que tenia ell que jo compliria per la meva part la tasca

encomanada. De fet, cadascun dels dos admirava l'altre, no es exageraci6

ni immodestia pel que fa ami, perque si celebrem la figura d'algu que va

neixer cent anys enrere i en fa vora quaranta que va morir, i que

estimem mes enlla de la mort, direm les coses tal com foren . Aixi,doncs

,admirat jo de la seva destresa i inspiraci6 per a la imatge, confiat ell

cegament en les possibilitats artesanes de la meva prosa , acabarem

trebailant amb una flexibilitat i deseiximent absoluts.

Cap al final dels sis anys que yam esmercar a anar confegint

aquells vuit volums completats, Joan Teixidor, bon poeta i soci de

1'editorial Destino, ens va proposar de fer un llibre singular amb imatges.

Seria Els Rius de Lleida. que sortiria el 1973 a la serie 'Imatge de

Catalunya
"

. L'origen d'aquesta nova aventura fou un capitol del meu

llibre d'assaig comarcal i de costums Proses de Ponent , del qual se

celebra el quarante aniversari fa poe, i que a Teixidor el va impressionar,

segons m'escrivia el gener de 1970 , poc despres que el llibre quedes

finalista del Premi Josep PIa .EI referit capitol porta el titol "EI Riu Mes

Llarg de Catalunya," i es una descripci6 del curs del Segre. Teixidor creia

que sobre aquell capitol es podria bastir un volum gros. Yam establir

unes pautes de trebail i , un cop mes, ens yam llancar per camins i

carreteres amb nou impuls , perc sobretot amh mes experiencia.

EI resultat satisfeu tothom : jo vaig idear un pla d'execuci6 de

1'obra concordant amb 1'arquitectura final calculada. Es tractava de

seguir el curs del Segre, que molta gent ignora que sobrepassa els 144

quilometres, des del Coli de Finestrelles, ala Cerdanya d'administracio

francesa, fins al seu aiguabarreig amb el Cinca, diguem fins a

1'embassament de Mequinensa . Aquest era un recorregut aigues avail, i
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ens hi yam posar de debo, jo fins i tot vaig voler veure el punt de

naixenca del riu, 0 almenys arribar-hi ben prop. Tanmateix, la naixenca
d'un riu molt sovint es un escampall de filets d'aigua que brollen d'una

roca. Yam anar a la Cerdanya francesa, jo previament documentat

gracies a unes cartes que em feu arribar Jordi-Pere Cerda.

EI llibre sorti a Destino dins la col.leccio "Imatge de Catalunya",

que ja havia publicat El Pirineu, Les Cases Pairals Catalanes , Festa

Major, Guia de Catalunya i altres Aixo fou e11973, quan estavem fent

simultaniament els dos darrers volums de Catalunya Vlsio. I, ben

diferentment que amb els llibres de comarques, que despres de tot no ens

havien satisfet en les reproduccions de fotos, aqui la casa Fournier, de

Vitoria, feu un treball esplendid. Aqui es pot admirar l'art de Ton Sirera,

diecte, liric, dens i matisat alhora, els admirables grisos que aconseguia,
els angles de visio, artistics sense forcar res, el sentit d'humanitat amb

que enfocava els seus germans humans, la gent anonima que ens

topavem,

EI curs del Segre aigues avall s'aturava de tant en tant, perque ,

en trobar un afluent, el seguiem aigues amunt bon tros, i en el cas dels

importants, com les dues Nogueres, tot el curs.

L'editorial presentava el volum aixi :

"Els nus de Lleida" amb la seva periects edequscio de text i

Iotoersties, es un recorregut fascinant pels rius llargs de Catalunya : el

Segre, la Nogueera Pallaresa, la Noguera Bibagorcan», enriquits poels
seus siluents, viles, ciutsts, conreus i gent. Acompanyant els seus sutors,

seguirem el seu curs gairebe pam a pam J i hi trobarem les mateixes

sorpreses que ellshi han trobet : descobrir, endevinar, recorder. evocar i

imaginar la diversa vida que, ala vora dels rius, bora a hora, segle a

segle, hi han fetRom els homes"

i'
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Acabat elllibre sobre els rius , Ton Sirera parlava de fer -ne un

altre sobre L'Aigua a Catalunya. Estava engrescat amb la confecci6 de

llibres i jo li seguia la beta, pero, desapareguda Taber, sospitava que

potser Destino no el voldria editar. Ell no s'havia cansat gens tots aquells

anys de voltar pel pais. No volia reposar , estava drogat de paisatge.i de

fotografia. I confesso que el tot just projectat llibre sobre l'aigua hauria

estat bon tros original per les imatges : imaginavem fer-hi apareixer els

rius, els estanys, els llacs , els embassaments, els regadius, les piscines,

les aixetes, els safareigs, la pluja, les cisternes del water, les olles de

bullir, les banyeres, la mar, les cantimplores, els paraigiies, les

calefaccions, els recs per aspersi6, els sifons, el gel , la neu, la calamarsa,

les clavegueres, les peixeres ....
- I despres quia altre llibre voldrss que fem, encara? -Ii demanava

jo, per excitar-lo progressivament. Ell no s'adonava de la murrieria de la

meva qiiestiu6, i proposava un llibre sobre l'habitatge dels humans, que

parlaria de la cova, la cabana, la cabina, la masia, el castell, la casa de

ciutat, el pis, l'atic, la pres6, el bressol, la tomba....

Jo pensava que potser no fariem cap mes llibre. No se sap mai, i

podia molt ben ser que ens plogues una proposta qualsevol. Com que

estavem ben entrenats, en bona forma, de segur que l'hauriem

acceptada. Pero quelcom endins meu, em deia que havia estat tot molt

estimulant i que ja n'hi havia prou . Ho vaig endevinar , malauradament,

perque el Ton ja va quedar inutilitzat despres del primer ictus, el 1974.

Encara el van portar un dia ala nostra casa de Puiggros, vaig agafar-lo

del brae i yam fer el tomb ala casa, molt lentament, ell mut, arrossegant

la cama, jo amb l'esperit ennuvolat, samarita commogut .. Malgrat la

cura posada en la recuperaci6, un segon atac sobrevingue i el deixa alllit

durant mesos. S'havia acabat el tot la col.laboraci6, les sortides, les b6tes

de muntanyenc, l'ull ben despert .
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Ens hauria fet goig de continuar, haviem apres aquell ofici que

tant de benefici espiritual ens donava, perque no era nomes retratar i

descriure , era xopar-se del pais, sentir el vent i la gent, tota mena de

gent, a la vora, a free de la roba, escoltar el tany de les campanes totes

iguals i totes diferents, petjar rumes i grumolls, conscients de la replega

d'informacio tant com de la bellesa intensa de la terra ... nosaltres dos

sols davant la natura, com infants admirats, fins al punt que semblavem

demanar al mon : mon, l,vols que siguem amics d' mfancia?


