
NOTICIA D'UN FOTOGRAF : TON SIRERA'

Po.deu trobar-vos-el al o tm d "un penja.t del Pirineu, en una "tasca"

d
l

un poble ar-agones , en una sala d'art i assa_ig -sempre. que no sigui
massa luxosa -,al�seu estudi, pintant, 0 presentant unaselecci6 dels

seus films en un concur-s internacional. Uns anys enrerar tawb� 1 � hau

rieu pogut troba.:b a qualsevol indret d'Europa, des d'Amsterdam a la

Laponia, 0 dormint dins una furgoneta davant per davant de la Senyoria
de Lor-eucf.a , Aviador_, pintor, fotograf,joier, cinematograi'ista,anti
convenciona1, odontoleg.

��=���.- Te un rostra bru, de bigoti gruixut,cabell mo,lt negre, un xic

esborrifat. Front ben corbat i veu greu. No parla massa, i �s que el

desti he. volgut que nom�s digui les coses al seu moment .just, per tal

que prenguin una especial carrega de s tira. Esta casat amb una 11ei

datana i t� dos nens que es diuen Pere i Joan: aquests noms estab1ei

xen un contrast amb les resultants de1s bateigs per parpida dob1e d'una

ppart de la societ-at de L1eida,afeccionada ala regustos palatins :

Juan-Carlos, Luis-Guillermo, Josep-Anton,Luis Miguel ••• T� el despatx

professional a 1a pla9a de la Paeria,davant del romanic.de ca 1a Vila.

Paro a 1a mateixa escala, remuntades nom�s trenta graus , arribeu en

un sotaterrat que �s'ei seu eetudi. Quan t� un. moment hi 'Puja,i els

amics hi fan ruta ben sovint. L'estudi �s, basicamen�, una sala on hi

he. de tot: Ilibres , quadres propis i aliens,pots, v�rtebres de vaca,

ai'scos, az-anye s artificials i alguna de natural, ceramica diversa, un

veIl gramofon deliciosament pompier,llums diversos, una pantaIla, esta�

pes orientals i maquana de projecci6. Tot ben endregat,' per be que al

primer cop d lull no ho embli. Pero ,amics, al primer cop d lull tampoc
no dirieu que al professional dels quqixals se sobreposa l'artista.

L'artista
U t" t h A A· I bIt m " A===-�====.- n ar 16 a 0 �s m�s 0 menys goa men .�on SLrera �s,per

damunt de tot, fotograf. Als vuit anys dfedat ja tenia una maquina :d'

aleshores eng� les fotografies han millorat, pero ltempenta jovenil �s

id�ntica. Al costat de ltestudi hi te un recambr6 que �s e1 laboratori

per ales cbpies,l'ampliadora •••En comptes de campaneta, a la porta hi

ha, penjat,com un manec d'espasa japonesa,que �s Ie palanca de comanda

mBnt d'un avi6 que pilotava i amb el qual va clavar-se 1a gran costella- \

de. ,en certa ocasi6 • (EB despertar-se,a la clinica,va recomanar a Ie

infermera,traient la veu per entre un tou respectable dTembenaments,
que avis�s a casa que aquell vespre no hi aniria a sopar ••• ).



fotos que fa en Sierra son unesfotografies inexplicables. La seva

teoria, exp1icada amb e1 to conceptista i sec que empra sovint �s que

una bona maquana �s' important, psz-o que on no hi hagi bona u.LLer-a , res

de res. �explicables, les fotograf1es, �rqu� ultra tenir qualitat

visual s6n sempr� un document i alhora una 11�96 del que cal fer en qual·

sevol terreny iamb qualsevol tema sino vol,em �sser-ne.nom�s -esc1aus.

Partidari del sistema directe., sens� aditaments ni flltres,son pocs eLs

productes sortits de La seva cambra que tenen crit, que, esclaten per-rao

d'algun efectisme •. lgualment sol rebut jar e1 color,excepte en mat�ria de

films 0 diapositives. Gran especialista de la fotografia de paisatge i

testimoni,ha tingut ocasi6 de col.laborar en la con:fecci6 de llibres

gra�ics (Guia de Mallorca, Guia de 1a Costa Brava, Geografia de Cata1u

nya,Catalunya Visi6, Terres i Homes dels Patsos Catalans}, i, en aqueste

eventua11tats ha pogut aprofitar l'arxiu i anar=-Lo po sant al dia •. Tot i

tenir fotografies a�ries del rincipat en quantitat exhausitiva,ha pogut

especialitzar-se"mo1t en les fotografies de muntanya i del pais Ileidata

L'atre�en els temes humils, la vida de cada dia ,la gent ( contemp1ar

l'esp-ctacle huma en tote. 1a seva cemp1exitat,�s una norma del seu hu

manisme ,tan realista) dels pob1es ,e1s pastors, les dones que cusen 0

sargeixen 0 pe1en ametlles a 1a porta de casa, els gossos vagabonds dels

aforas, els peons caminers, els minairds, bai;£ldors, veremadors, els

jaios que prenen e1 sol a redbs de les pedres, els r terraments de ter-

cera •••

La seva societat ..

============== .- E1s artl.stes 1. els poetes solen �sser, en una 0 a1-

tra mesura , uns proscrits de la societat a l'us, simplement no combregue

amb els convencionalistes Qmm encadenadors.Ton Sirera, sense excentrici

tats, pertany a una mena de societat que ell creu aut�ntica, la dels

buscadors de la bel1esa, dels qui s'esforcen per reflectir-1a i tamb� la

dels admiradors de la naturelesa oberta. Per aixo els qui l�envolten m�s

assiduament s6n artistes plastics, escriptors i excursionistes. Per b�

que generalment refusi les adscripcions a empreses comunitar'ies abstrac

tament plantejades, no nega el seu concurs a tota inic=!-ativa digna en e1

terreny ·de la manifestaci6 espiritual,conservant, aixo si, una ferotge

individualitat, incomoda a molts. Es malfia dels qui discursegen,ponti

fiquen i generalitzen: en aixo �s un mediterrani,nascut a1 carrer del

Bruc. sens����aules, amb el seu silenei espurnejant de monolegs,exigeix

que els arnics es manifestin tal com s6n.Davant de tortuositats,melosita

tats 0 esquerdes barroques,la persona l1 cau als peus



Pel.licules .

========.--Els seus fJ.lms, faceta important,s6n curts, a vegades noIOOs

d'uns minuts, perc en ells manifesta un alt poder de concreci6 i sintesi.

A110 que a 1a fotografia �s tasca analities. de composici6, en els films

�s desp1egament sint�tic de les possibilitats internes d'un temps i un

,

tema ,sense que sapiguem quf,n dels dos �s en f'unoLd de 1 altre. El seu .

qfany p..)r la concreci6 li fa imaginar temes de pel.licula absolutament

esquematics en apari�ncia, crucials, reflectidors d'une. prob1ematica vis

ta sempre amb ulls d'artista. Ha guanyat molts de premia fins i tot d'�m

bit internacional. Ha estat membra de jurats -fe� desplaent- i no he.

perdut rnai de vista l'exig�ncia a l'hora de jut jar 0 jutjar-se.

L'actualitat del creador
=========.===-============ .-

Per als amica, Ton Sirera �s sempre actualitat

com diuen els periodistes·apressats. Ara b�, de taut en tant,les seves
-

activitats asao1eixen mes dibulgaci6 amb motiu d'una concentr�ci6 de les

manifestacions. Darrerament tres esdeveniments han marcat a Lleida, a

Barcelona i al.pais en general,un cop meGs, l'exist�ncia i e1 quefer d'

aqueBt creador : en primer terme dues' exposicions de fotos a gran amplia

c16 -retrats i g�nere-celebrades a la petite galeria de l'Alianga France

sa de L1eida. En segon terme J.es projeccions de films fetes a Barcelona

per al club 49 a 1a sala Aixela i per-al O.Club del FADe. a la Cupula

del Coliseum. I terg, l'elaboraci6 -i publicaci6 successiva- de sis vo-

I

lums de "Catalunya":'Visib",la part grsfica de la qual �s obrs. d a.quest

barceloni lleidatanitzat.

JoseI' Vallverdu


