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EN LA MORT DE TON SIRERA
per Joan Brossa
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El setembre de l'any passat, «Serra d'Or» dedicava a Ton Sirera, que 
acabava de morir, la portada del número corresponent a aquell mes i unes 
planes signades per Josep Vallverdú. Amb l’aparell fotogràfic per eina, 
Ton Sirera s'havia lliurat a una tasca de recerca plàstica i és l’autor 
d'aquell fresc de paisatge humanitzat que porta el títol de Catalunya 
Visió. Completem ara l'homenatge de ,a revista amb dos sonets escrits 
per Joan Brossa a la memòria de qui fou amic seu.

I

Ton Sirera: et devem una visita 
la Pepa i jo; ens havies d’ensenyar 
pel·lícules i fotos. ¿Quin demà 
ara et reclama? ¿Quin destí et limita,

amic d’ala diària? La cita
del seny i de l’enginy, brau català, 
sempre serà present, i el camí fa 
que el teu viatge no ens imposi fita.

Record i fúria poc són distints; 
roca guarnida aguanta terra endins 
allò que tu estimaves: la muntanya

i els confins. Els teus dits, la teva manya 
no poden perdre fulla. Ton, amic, 
tronc, brancada i arrel dels mots que dic! II

II

No desistia l’investigador,
batia cada dia nova terra
i retratava combats i brins; no
hi havia cap retard per pleta i serra.

Tràfecs i xàfecs armen el botí;
llibres, pel·lícules, fotografies
segueixen el ruixat, frisa el roc i 
com peixos dintre seu roden els dies.

El primer instant del seny aventurer 
—Natura sense límits— fa que es llenci a 
la intensitat d’un món que enlloc no té 
racons, sinó salut i independència.

Cap estranger no et guanya en llibertat 
ni l’ha fotut desert més desolat.

(En dues sèries: la BTj,especialment útil fins als 10anys, 
i la BT, fins als 14.)

Materials pensats pels nois mateixos, 
conjuntament amb els mestres.
El relat viu —texti il·lustració— 
d’una descoberta col·lectiva de.-

la garriga,
vint-i-cinc peixos de mar.
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la llum, 
la mel, 
la granota, 
l'aigua corrent, 
els fruits vermells salvatges. 
Van Gogh, 
el circ, 
el paper,
la vida de la gavina, 
el pa...
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Per tenir 
aigua correntk._ísiiüfeí

Llegeix, escampa, 
subscriu-te a la

Et sentiràs més a prop del teu món, 
del teu país,
dels teus contemporanis!...

I» subcripcions:
a la vostra llibreria, o a
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