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[Senyor Batle, autoritats,
patrons i patrones de la Fundació
Toni Catany, amics i amigues,
bon vespre.
Desconec si el protocol
accepta o tolera que encapçali
la meva breu intervenció amb
un títol, però tenc una estranya
i natural tendència a posar nom
a les coses, i avui em sembla
que, abans d’escometre la tasca
encomanada, s’escau que us el
digui per situar-vos, directament,
en la meva actual condició.]

Comencem, doncs. En Toni Garau, el nostre
pregoner d’enguany (i dic nostre en el sentit
municipal i emocional del terme), és amic,
gairebé, des de la infantesa, allò que en l’idioma
dels tòpics que sovint amaguen un parany, n’hi
ha que en diuen la tendra infantesa. Perdonaume, d’entrada, aquesta sinceritat que, atesa la
situació, pot semblar feblesa, però si no em veig
amb cor de fer una presentació estrictament
convencional, és perquè tot allò que digui avui ho
diré per a vosaltres, ho diré de l’amic i company
que us ha de parlar, però també ho diré pensant
en algú altre que, tot i ser absent, és sens dubte
el veritable protagonista del vespre, el lligam
que ens uneix, la llum que escriu la ferida més
clara sobre les nostres paraules.
En Garau, aquest Toni que tenc al davant,
nasqué a Llucmajor el 13 de març de 1964. Ha
fet enguany, doncs, cinquanta anys. Li diuen
de can Canonge, o el fill d’en Joan Canonge,
i és un d’aquests llucmajorers que encara diu
aquest (amb la e tònica neutra), un tret del
nostre particular dialecte que jo mateix, per
posar un exemple, ja mai no he fet servir. Que
digui aquest, fins i tot després d’haver viscut
tants anys a Barcelona, ens parla una mica del
seu caràcter, fet d’identitat i de convicció, a la
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seva manera rebel, però alhora conservador (en
el sentit menys polític del terme). A banda de
ser amic des de fa més de vint-i-cinc anys, en
Toni Garau i jo tenim un vincle familiar. El seu
padrí de part del pare es deia Miquel Garau i
Portell. El meu, per part de ma mare, Miquel
Portell i Clar, i eren, segons afirma el mateix
Garau, cosins. Aquest parentiu imprecís o
llunyà no ha estat, tanmateix, un motiu gens
condicionant de la nostra amistat: hi ha una
altra familiaritat que em sembla més important,
aquí i ara, que consignem, una altra familiaritat
que té els seus fonaments en un vincle més
pregon i, sobretot i últimament, fet d’emoció, de
record i de dolor; el poderós enllaç que exercí la
persona que més féu per unir-nos i per fer-nos
sentir, efectivament, una mena d’excepcional
família. Supòs que aquells qui ens coneixeu,
i aquells qui heu vingut avui, aquí, a sentir el
nostre pregoner, ja intuïu que em referesc a la
persona absent (i alhora, però, tan present!) que
fou l’altre Toni, en Toni Catany, com ja he dit el
protagonista real d’aquest vespre i d’aquests
dies que, a Llucmajor, tindran el seu art, i la
bellesa que en sorgí, com a senyera que els
llucmajorers podem onejar (o, permeteu-me
afirmar-ho: que onejarem!), orgullosos, per a
celebrar la festa que són per a nosaltres les fires
9

a què avui, al final d’aquest acte, el Senyor Batle
ens convocarà.
D’aquell qui substancià, amb amor i generositat,
un vincle tan meravellós i tan inclinat a la creativitat
no em pertoca avui, ho sé, a mi parlar-vos-en. És
aquesta tasca del nostre pregoner, però m’era
impossible, per presentar-vos-el, obviar la gran
importància que l’altre Toni, en Catany, ha tingut
en les nostres vides, en la nostra vida compartida.
Passem, doncs, a aquest Toni. Us he de confessar
que resulta difícil triar els adjectius que l’acompanyin o el defineixin. Perquè m’entengueu, us
explicaré una anècdota que, en aquest cas, diria
que resulta d’allò més pertinent. El passat 10
de juliol teníem hora a la notaria de Llucmajor.
Després d’uns mesos d’intens treball i d’un
procés complex i vertiginós que s’inicià tot just
després de la mort del nostre amic fotògraf, ens
havíem de trobar, per signar-hi la constitució de
la Fundació Toni Catany, aquells qui hi figuràvem
com a patrons. Hi érem, doncs, na Maria del Mar
Bonet, n’Alain D’Hooghe, na Joana Font, en Lluís
Segura, en Sebastià Rubí, jo mateix i, òbviament,
en Toni Garau. Com és sabut, el protocol notarial
requereix que els compareixents siguin presentats amb un seguit d’informacions: majoria
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d’edat, nacionalitat, document d’identitat, estat
civil, domicili... i, entre aquestes dades, la professió.
En l’epígraf corresponent a en Garau, a l’esborrany
de l’escriptura de què disposava la notària, hi
figurava la professió d’empresari. Abans d’entrar
a la notaria, però, en Toni em digué: “jo no vull
sortir-hi com a empresari, a l’escriptura”, i es va
plànyer, “no som empresari”. Jo me’l vaig mirar, i
vaig demanar-li: “idò què vols que hi posi?”. “No
ho sé”, dubtà, i després d’un breu silenci proposà:
“museòleg”. Aquesta fou, doncs, la dedicació
professional que, finalment, quedà inscrita al
document notarial per presentar-lo. D’algú que
dubta a l’hora de definir-se professionalment
en podríem dir, posem per cas, una persona
voluble, però aniríem ben errats de comptes si en
deduíssim tal consideració, del nostre pregoner.
En Toni Garau no sap definir-se professionalment
perquè no és una única cosa, o, si us ho estimau
més, perquè no fa una única activitat.
Presentar, en definitiva, algú és parlar d’aquesta
persona i d’un mateix. Si assumim, per tant,
que el retrat de Toni Garau que pugui assajar
serà, forçosament, estrictament subjectiu, triaré
quatre adjectius per descriure’l:
1r. Es tracta d’una persona apassionada, que viu
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amb una gran passió allò que fa, una passió que,
de vegades, pot arribar a desconcertar aquell
qui no el coneix.
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2n. En Garau és, a més, una persona enormement creativa, dotada d’una creativitat que,
sumada a la seva passió, també pot resultar
aclaparadora, de vegades temerària (per què
no dir-ho), però gairebé sempre enriquidora i
pròspera.

Què és, en definitiva, en Toni Garau? Un artista?
Un empresari del món de les exposicions i els
museus? Un creatiu? Un home del renaixement
en aquest tempestuós temps de crisi i de
multifuncionalitat? Tant se val. Sé que és un
bon amic. I una persona essencial, creieu-me,
perquè la memòria i el llegat de l’altre Toni, en
Toni Catany, siguin degudament preservats.
Per tot això i per tot allò que encara ens espera:
gràcies, Garau.

El tercer dels adjectius que per a mi el defineixen
pot no semblar amb l’amic tan indulgent o
benigne, però no m’ho perdonaria si no ho
digués: en Garau és un home caparrut. Que la
seva sigui una obstinació deguda a la passió
a què he fet referència abans, no l’eximeix de
poder resultar, de vegades, una mica irritant
(amb ell tenim discussions acalorades que ja
han esdevingut consubstancials amb la nostra
amistat). I què el salva, què ens priva, de no
confondre aquesta tenacitat amb arrogància?
Doncs precisament la viva, intensa creativitat
a què he al·ludit abans, d’una banda, però
sobretot, de l’altra, la quarta i darrera de les
qualitats que, al meu parer, el defineixen: la
generositat. Sí, en Toni Garau és una persona
noble i generosa.

President de la Fundació Toni Catany

Miquel Bezares
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Tot queda pres
en una fotografia.
I els ulls faran de zoom
per fixar-te en els detalls
i constatar si encara hi ha colors
o tot és ja en blanc i negre.
Si de sobte ho veus tot borrós,
serà que plores.
Manuel Forcano
Natura morta a Toni Catany [fragment]
Harar, Etiòpia, 29.1.2007

Bodegó núm. 50, 2007

2013

en Toni té 71 anys

D’aquí a poc farà un any, el dilluns 14 d’octubre de
2013, dia del Firó, en Toni Catany ens va deixar.
Tu, Miquel Bezares, i jo érem al Colon, preparant
la vinguda d’en Toni a Llucmajor. N’Alain (amic
i actual vicepresident de la Fundació) ens va
telefonar i, al mateix temps que s’interrogava,
incrèdul i desesperat, per l’absència d’en Toni,
ens donava la tràgica notícia de la seva mort.
El dia 15 teníem prevista molta feina, havíem
d’anar a cercar en Toni a l’aeroport i directes
a visitar en Joan Albert Borràs, l’arquitecte que
preparava els plànols per arreglar casa seva
al carrer del Purgatori de Llucmajor. En Toni hi
havia de donar el vistiplau. Ens posaríem en
marxa de seguida.
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Però, per què ens havíem de posar en marxa?
Després d’anys de converses, d’acords i de
desacords amb l’Ajuntament de Llucmajor i el
Consell de Mallorca per tal d’arribar a constituir
la Fundació Toni Catany i el Centre Internacional
de Fotografia, malgrat la manca de compromís i
moviment, la inquietud d’en Toni Catany pel seu
gran projecte no havia minvat quan ja semblava
que no hi havia res a fer. La resposta del Consell
va ser demanar-li temps. En Toni digué “em
demanau temps i cada dia en tenc menys…”
això era el 26 de juny de 2013. Mai no hauríem
pensat que es tractava d’una frase premonitòria,
res no feia presagiar el que acabaria passant el
14 d’octubre.
Així, d’aquesta manera, ens va sorprendre la mort
d’en Toni Catany. La feina estava començada,
els objectius (garantir la integritat de l’arxiu
fotogràfic i el llegat d’en Toni Catany), els teníem
clars. No ha passat un any i l’instrument per
garantir-los ja està en marxa, aquest instrument
és la Fundació Toni Catany.
I per això no vull perdre el record ni vull estar
sense el record.
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Llucalcari, desembre de 1979

[Al mar d’Ulisses,
però, cada cop hi ha
més formigó i menys
zones verges. Els pins,
que abans creixien
sobre les roques, a
frec d’onades, són
substituïts ara per
palmeres, i les roques
són cobertes amb
formigó i rajoles
perquè el vianant hi

Toni Catany

Playa Medina, Veneçuela, 2004

tengui bon passejar,
ran del mar, no fos
cosa que es mullàs els
peus o li entràs arena
dins de les sabates.
No tenc res contra
les palmeres, però
m’agraden més les
que creixen, salvatges,
a les platges del Carib.]

2003

en Toni té 61 anys

Preparàrem i presentàrem l’exposició i el llibre
Record de Llucmajor al Casal de Ca s’Hereu.
En Toni Catany era un referent internacional al
món de la fotografia.
L’any 2000 s’havia presentat l’exposició antològica “L’artista en el seu paradís” al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, una mostra a cura
de Pierre Borhan i David Balsells. La primera
d’un fotògraf viu que organitzava el MNAC.
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El 2001 la Generalitat de Catalunya li havia
atorgat el Premi Nacional d’Arts Plàstiques (en
Toni va organitzar una festa fantàstica a casa
seva de Barcelona); el Ministerio de Educación
y Cultura, el Premio Nacional de Fotografia i,
també el mateix any, l’Ajuntament de Llucmajor,
l’Espigolera.
Impressionant, però hauríem de conèixer com
el nostre fotògraf guarda tots aquests premis.
En Toni no era una persona pretensiosa.
Reconeixia i agraïa els premis i les distincions,
els guardava a casa seva, al carrer Nou de
la Rambla, a Barcelona, al seu món, al seu
paradís congelat, una casa on no hi ha res que
no parli d’ell, dels seus fets, dels seus gustos:
catifes, parets endomassades, neules de Nadal,
siurells, gerretes de Felanitx, moai de l’illa de
Pasqua, creus d’Etiòpia, teles de llengües del
sud-est asiàtic, brodats de Mallorca i de l’Índia,
ceràmiques gregues, vidres de Murano… i, a
l’estudi, on l’art es barreja amb la vida, al pis de
baix de la casa, els arxius, les capses de colors,
el laboratori… En una de les parets hi trobam,
penjats, els diplomes: el primer, del Curs de
Fotografia per Correspondència de l’any 1957;
al costat, el títol de Chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres que li atorgà, el juliol de 1991,
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el Ministeri de Cultura de França. Les medalles
pengen d’un bust d’una escultura modernista
de Lambert Escaler i Milà, envoltades de collars
d’arreu del món (com pot apreciar-se a l’altar
profà núm. 3). Entremig, un plànol de l’illa de
Mallorca, una fotografia de Tomàs Monserrat,
una postal de Miquel Barceló, una aquarel·la de
Maria del Mar Bonet… i l’equip de música.
Doncs és aquí, el 2003, on va sortir el Record
de Llucmajor. El record no existeix per si mateix,
quan recordes estàs recordant l’última vegada
que vares tenir aquell record. El llibre i l’exposició
comencen amb una cita de Maria Antònia Salvà:
“ i aquí jo, fins a la mort,
vendré a cercar-hi bellesa,
baix el sol de ma infantesa,
dins l’aire pur del record.”
Reuneix la citació tres elements cabdals a l’obra
de Toni Catany:
la mort, el pas del temps
la bellesa, l’aire i el sol, la llum que
ho enregistra tot
la infantesa, tot allò que conforma
la realitat d’un mateix
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El llibre acaba amb un record dels seus pares,
sabater un i apassionada per les plantes l’altra;
una foto petita ens mostra la mare, de bracet
d’una amiga, que es passeja per Llucmajor.
És així, doncs, que un Toni Catany ja famós, ja
reconegut, es presenta a Llucmajor i es recorda
d’ell, de la seva infantesa, humana i artística,
indissociable una de l’altra.
En aquest llibre hi ha les natures mortes
primeres, talment quadres de Chardin (un
dels pintors francesos més importants del
segle xviii), les fotografies dels primers turistes
de s’Arenal festejant una Octoberfest quan
encara no sabíem què era, tres madones amb
els baveros arromangats que posen en remull
els peus a Cala Pi, els carrers de Llucmajor
amb els portals de marès i portes d’alumini,
les madones, els cossiols. Fotografies que
van de l’any 1965 al 2002. La teoria és
clara: l’obra d’en Toni Catany és un corpus
consolidat i, en aquest, Llucmajor hi ocupa un
lloc important. Toni Catany utilitzà una citació
de Roland Barthes per acompanyar La meva
mediterrània, una de les seves obres més
importants:
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“ La infantesa és la via real per la qual
coneixem millor un país. En el fons,
no hi ha altre país que el de la infantesa”
Record de Llucmajor, és així, el record de la
infantesa, el record de la bellesa. Les madones
van amb els mocadors de domàs, de catxemira,
de blens de seda, de copinyes, les fotografies
són de l’any 1974. Als “Altars Profans”, obres de
Toni Catany del 2009 al 2013, aquests mateixos
mocadors apareixen a manera d’estovalles,
tovalloles, teles on es dipositen els objectes que
ens presenta a la seva obra. Objectes que també
acompanyen les nostres madones, floreres fetes
de copinyes de la mar…
Quan veig aquests retrats pens en la meva
padrina, madona Sanagana. En Toni n’hauria
pogut fer un retrat, no va ser així i no crec que
fos per la fotogènia.

els faldons i que el mocador no penjàs de
darrere. Més d’una vegada li ho vaig contar a en
Toni. Encara en reim, una rialla que et porta al
camí real de la infantesa: el nostre país.
Però aquests també són els anys en què en
Toni fa el salt (des del Mediterrani) a l’Àfrica
negra, a l’Índia o al Carib (Veneçuela i Cuba).
És el viatge que Toni ens defineix com:
“ El contacte directe amb el desconegut,
l’exòtic. Satisfer la curiositat. Conèixer el
divers. Fins i tot dins el Mediterrani hi ha
aquest interès pel divers i la curiositat per
les meves arrels.
Des de Veneçuela potser Venècia és exòtica, com ho són fruits com l’albercoc, la
figa o la cirera, quan aquí és exòtica la
papaia.”

Ja ho hem dit, el record no existeix per si mateix.
Una cosa porta a l’altra, veig les madones i
veig la padrina. Jo era ben jovenet, ella, cada
dia anava a missa. Per anar-hi es mudava, es
canviava les faldetes, es posava el mocador i,
abans de sortir de casa, quan em trobava, feia
una volta, havia de controlar que no mostrava
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índia, 2009

[Potser fins els
quaranta anys no
vaig aprendre a
triar. Un bon dia te
n’adones que hi ha
músiques que no
t’agraden o, més ben
dit, hi ha músiques
que t’agraden molt,
que les prefereixes a
totes les altres.
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Toni Catany

Alexis, Cuba, 1977

Prefereixo Mozart
i Beethoven a Bach
i Debussy.
La pintura flamenca
i el renaixement italià
a altres èpoques
de la història de la
pintura.]

1993

En Toni té 51 anys

“Fa 50 anys que t’observ i m’adon que mai te
coneixeré”, li va dir un dia sa mare.
Us he de dir que jo enguany n’he fet 50. Per
entendre les coses un es posa al lloc de l’altre.
En Toni va presentar aquest any el llibre Somniar
déus, títol que li inspirà un poema de Blai Bonet.
La seva afecció per la cultura del Mediterrani i
l’admiració per l’estatuària grega i romana el
portaren a fer aquesta sèrie de nus masculins.
En Toni en digué: “Somniar déus i Obscura memòria
haurien d’anar junts, es complementen.”
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En Toni no conduïa. Record que de seguida
que el vaig conèixer, just arribat a BCN, li vaig
fer una entrevista per a la revista de Llucmajor
on em confessà que era més complicat conduir
un cotxe que fer una foto. Ves per on! Jo, fins als
45, tampoc no vaig conduir. Les visites a can
Blai, primer a Santanyí, després a Cala Figuera,
eren excursions, sempre de la mà i el cotxe
d’en Miquel Bezares. En Toni li mostrava les
fotos i en Blai, sense moure’s del tros, visitava
tots els territoris, totes les pells, totes les llums
possibles, tant si era una foto de Venècia,
com si eren dos codonys, com si era un cos.
Varen ser aquests uns anys fantàstics. Entre
1990 i 1993 vàrem viatjar d’un cap a l’altre del
món; i si en Blai ho feia mentalment, nosaltres,
físicament.
L’any 1990, a Barcelona, a ca seva, en Toni un
dia em va proposar de col·laborar en el projecte
“La meva Mediterrània”. M’hi vaig apuntar de
seguida. Feia un any que havia acabat els cursos
de museologia organitzats per la Generalitat de
Catalunya i per a mi era una gran oportunitat
treballar en la gènesi, producció i presentació
d’un projecte com aquest. Podeu trobar textos
i referències arreu sobre aquest obra. Catany
ens acosta a la seva concepció d’un espai físic
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i cultural, tot de Llucmajor estant, però jo ara
us contaré coses més prosaiques. Revisàrem
l’arxiu d’en Toni sobre la Mediterrània, més
de mil referències en tot tipus de format,
negatiu en color, negatiu en blanc i negre,
diapositives, positius en blanc i negre i en
color, positius acolorits a mà... El viatge era,
doncs, d’Alexandria a Nàpols, de Llucmajor a
Tetuan, de Djerba a Venècia, però també d’una
tècnica a una altra. La llum es va dipositar
sobre tot allò que semblava que no tenia cap
coherència, coherència que no era formal, ni
temporal, ni temàtica, la llum venia de dins i
així és va poder veure a Palma, a Barcelona,
a València i a Houston, als Estats Units, en
el marc del FotoFest, un dels encontres
fotogràfics més importants del món en el seu
moment, juntament amb el Mois de la Photo
de París i els Rencontres Internationales de la
Photographie d’Arles. El llibre va ser premiat en
aquests encontres i també per la Generalitat de
Catalunya com el millor llibre il·lustrat de l’any.
Gràcies a La meva Mediterrània vaig poder
descobrir de la mà d’en Toni, com si fos de la mà
d’un gegant, Egipte i el Marroc, els nilòmetres
del Nil (uns pous per mesurar les crescudes del
riu, els quals, en veure la fotografia, no havia estat
34

capaç d’entendre com anaven). Vàrem entrar,
també, a les piràmides i vàrem córrer mercats i
carrers. Inoblidable, al mercat de Khan Al-Khalili
al Caire, el perfumista, que en Toni havia conegut
anys abans, i que em descobria els perfums de
les flors de les natures mortes, els perfums dels
camps del Mediterrani, tot allò a què ens porta
l’obra d’en Toni. Això era l’any 1991, just després
de la primera guerra del Golf.
Un any més tard, l’any 1992, va ser l’ocasió
de conèixer el Marroc. Era l’any olímpic, a
Barcelona, i el personatge del moment era en
Pasqual Maragall. L’alcalde va voler viure els
barris de Barcelona i per tal de fer-ho s’instal·lava
a cases de veïns, no sé si una setmana o
quinze dies, i compartia la seva quotidianitat i
la de l’amfitrió. M’imagin que devia esser com
el programa “El convidat” de TV3. Al barri del
Raval algú li va suggerir que hi havia un fotògraf
que estaria encantat d’acollir-lo. De l’estada en
va sortir una amistat i un respecte mutu alhora
que un munt d’oportunitats. Gràcies a això el
batle de Fes, n’Abderrahim Filali, va conèixer
tant l’exposició “La meva Mediterrània” com en
Toni. De totes totes volia una exposició a Fes,
així que ens va convidar a anar-hi i a fer-la-hi.
L’oportunitat va ser rodona, primer en vàrem fer
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una a l’Institut Cervantes de Rabat i després
la portàrem a Fes. Veníem de Houston i, a
Barcelona, havíem ocupat el Palau Robert, al
Passeig de Gràcia cantonada amb Diagonal.
I a Fes? En Filali era batle i és apotecari. Cada
dematí anàvem a la farmàcia, a la rebotiga de
la qual hi havia una tertúlia: poetes, periodistes,
científics, estudiants, polítics... seguíem els
temes i hi participàvem i acollíem les idees
i les facilitats que ens donaven per visitar
Fes i les rodalies (no cal que us recordi que
ni un ni l’altre conduíem). Un dia en Filali ens
va recomanar Moulay Idriss i l’antiga ciutat
romana de Volúbilis. Aturats als revolts del
camí per fer una foto, i quan el xofer ens va
fer palesa la seva admiració per les oliveres
mil·lenàries, en Toni i jo ens miràrem i vàrem
convenir que com a molt eren centenàries,
no ens podíem treure del cap les nostres, i
sobretot ara que és temps de fires. Una altra
persona ens va recomanar el cementeri jueu
de Fes, un dels espais més bells que podeu
imaginar, tot blanc, emmurallat de cases per
una banda i emmurallat de murada per l’altra.
La posta de sol ens va deixar embadalits i quan
en volguérem sortir ens vàrem adonar que la
porta estava tancada i l’emmurallat era real,
les cases no hi tenien accés, totes les finestres
36

tenien reixes, i les murades feien més de tres
metres d’alçada, així que ja estàvem disposats
a fer-hi nit. Ens va salvar una ànima generosa
que ens va albirar d’una finestra i va avisar el
vigilant. Com aquestes, més anècdotes, però ja
veis que ho ajuntàvem tot: el món romà, el món
islàmic, el món jueu... Mediterrani en estat pur. I
l’exposició? Tranquils! Jo li demanava a en Toni
com ho havíem de fer i ell em deia: “Tranquil,
aquí les coses van a un altre ritme.” No
teníem espai, primer havíem de fer l’exposició
al museu de Fes, però resultà que estava
ocupat. Tranquils!, en Filali ens envià a visitar
els espais possibles: una biblioteca, l’institut
francès, un palau, un altre palau, el palau del
Governador. Ah, idò aquest ens va agradar
molt, tenia un jardí i un claustre fantàstics.
Sala d’exposicions, museologia, conservació,
això què és? Res, dit i fet, exposició al jardí
del palau del Governador! De debò us ho dic,
mai no havia fet una exposició en un lloc més
meravellós. Les imatges tornaven al seu lloc al
mig de cossiols de fulles, i hibiscs. Allà li diuen
jardin andalou, nosaltres en diríem un corral (de
casa bona) de Llucmajor.
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Índia, 2005

[Dins aquestes
fotografies hi ha
suggerits sentiments
de la meva vida
íntima, de les meves
nostàlgies
de temps passats,
d’un present ple de
sensacions i de les
esperances en el
futur.

I tot això tracto de
reflectir-ho a través
de flors, de fruites i
sobretot a través de
la llum que els dóna
i ens dóna, a tots,
VIDA.]
Marràqueix, Marroc, 2000

Toni Catany

1983

En Toni té 41 anys

L’any 82 vaig arribar a Barcelona, havia decidit
estudiar Belles Arts (BBAA). La decisió reunia
dues condicions: eren els estudis que més
s’acostaven a allò que volia fer des de petit i
eren a Barcelona.
Un dia de gener vaig encaminar-me cap a les
galeries Aixelà, on es troben la Rambla i la plaça
de Catalunya, i hi havia una exposició d’un jove
fotògraf de Llucmajor, del qual se’n parlava
molt, però del qual no coneixia gaire cosa. Jo
era encara molt més jove.
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Vaig passejar-me per l’exposició “Fotografies
recents”. Fascinants la natura morta número 9
i la número 10, no sabia què mirava: pintura?
dibuix? fotografia?... No hi havia gaire gent
i de coa d’ull anava mirant si trobava l’artista.
Vaig ullar-lo i, i tot i ser empegueïdor, m’hi vaig
acostar i li vaig dir: “Bon dia Toni Catany, som en
Toni Garau de can Joan Canonge de Llucmajor.
He arribat a Barcelona per fer BBAA i m’han dit
que t’havia de venir a conèixer”. La resposta va
ser ben simple: “Idò molt bé”. Això que hauria
pogut quedar així i res més, no sé com ni per
què, ha arribat al dia d’avui. Vàrem començar a
parlar i una cosa duia a l’altra. Li explicava que
hi havia més gent de Llucmajor que estudiava
BBAA i ell em va dir: heu de venir a dinar un
dia a ca nostra. Ca seva ja era al carrer Nou de
la Rambla, un principal amb sostres altíssims,
parets endomassades, una sala de ball que era
el plató fotogràfic i un pati-terrassa-corral amb
un colomer i, arreu de la casa, els objectes que
sortien a les fotografies. Aquell any que jo havia
arribat a Barcelona per pintar, vaig descobrir
molts de móns nous, un dels quals de la mà d’en
Toni, un món que encara m’acompanya: l’art, la
fotografia, la vida. Són uns anys on tot està per
fer, el socialistes arriben per primera vegada al
govern, la fotografia es reinvindica, a Barcelona.
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A la facultat també arriba per primer vegada la
fotografia de la mà de Joan Fontcuberta, que l’any
2013 rebria el premi Hasselblad (l’equivalent al
Premi Nobel de Fotografia). Fontcuberta, Catany,
Humberto Rivas, Balsells, Chantal Grande,
Marta Gili, Gillumet, Pere Formiguera, Esclusa...
i molts d’altres que em deix varen ajudar a
crear La Primavera Fotogràfica. Paral·lelament
a les primeres reivindicacions culturals, un cop
acabada la dictadura franquista, es produeix la
reivindicació de la fotografia com a fet cultural.
Al Congrés de Cultura Catalana dels anys 1975
i 1976 això no es produeix, cosa que va fer que
sorgís la iniciativa d’organitzar unes jornades
per elaborar un llibre blanc de la fotografia a
Catalunya. L’any 1980 es varen celebrar, a la
Fundació Joan Miró de Barcelona, les primeres
Jornades Catalanes de Fotografia. Aquests són
els precedents que desemboquen en aquesta
primera edició de La Primavera Fotogràfica amb
la intenció de donar un impuls a la promoció de
la fotografia d’autor com a fet cultural. Va ser
enmig de tot això que vaig conèixer en Catany i
me’n record molt i molt bé.
Ràpidament aquesta fal·lera per la fotografia es
va convertir en més, passàvem de les natures
mortes a la pintura, als viatges, a la família, a
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Llucmajor. Vaig descobrir en Tomàs Monserrat,
quan en Toni preparava el llibre recull de la seva
obra. Si era el retratista d’un poble, l’havia de
contextualitzar, necessitava documentació i no
la tenia de fàcil accés. A ca nostra teníem els diaris
de Llucmajor (que cronològicament acompanyen
l’obra de Tomàs Monserrat) enquadernats, d’aquesta manera vaig poder veure molt de prop el que
triava i per què ho triava.
L’any 1987 en Toni va publicar Natures mortes.
Per primera vegada vaig participar d’una manera entre tímida i activa en una de les coses que
més m’agrada; posar ordre a les coses. Un dia
en Toni em va presentar la selecció que havia fet
i em va demanar què en trobava. Jo escoltava i
no responia, volia entendre, i, un cop entès, suggeria. De cap manera puc dir que fes feina en
aquesta obra, però si que hi vaig ajudar, i crec
que la confiança que em va aportar fa que avui
siguem on som. El llibre va ser Premi del Llibre
Fotogràfic de la Primavera Fotogràfica de 1988.
Tancam el cercle. La festa que va organitzar
Lunwerg (l’editorial que ha publicat la major
part dels llibres d’en Catany), al Saló del Vigatà,
al Palau Moja de Barcelona, va ser de pinyol
vermell, els canapès que anaven amunt i avall
eren talment natures mortes d’en Toni.
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Torronera, Llucmajor, 1976
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[Quan vaig saber que el
Casal Català de Mallorca
m’atorgava aquest premi
(guardó Ars Magna,
2005) em vaig recordar
d’una dedicatòria que
em va fer en un llibre
seu en Salvador Espriu,
el qual vaig retratar
en dues ocasions.
Hi va escriure:
–Per a Antoni Catany,
“català de Mallorca”,

Toni Catany

Tetuan, Marroc, 1986

com li agradava de
dir-se a l’amic Bartomeu
Rosselló-Pòrcel.
Des d’aquell moment
vaig ser encara més
conscient d’això,
que era un
“català de Mallorca”,
abreviant... MALLORQUÍ.]

1973

En Toni té 31 anys

Toni contava un dels projectes que han quedat
al calaix: “L’altre dia vaig trobar els retrats que
et vaig fer a tu i al teu germà quan éreu nins.
He de fer una selecció de tots els retrats de
nins de Llucmajor i fer-los un retrat ara, tindrem
una exposició fantàstica.” I jo pensava que, a
Llucmajor, hem d’agrair la sort i el privilegi de no
només tenir un retratista d’un poble.
Són els anys en què en Toni aferma la seva vocació fotogràfica, en què participa, a Barcelona,
en tot de moviments fotogràfics d’avantguarda
com el grup Alabern (en homenatge a Ramon
Alabern i Casas, que l’any 1839 fa la primera
fotografia coneguda a l’Estat Espanyol), format,
entre d’altres, per Rafael Navarro, Manel Esclusa,
Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Koldo Chamorro, Mariano Zuzunaga...

Jo no me’n record, tenia 9 anys i feia poc que
havia fet la primera comunió. Malauradament, no
va ser en Toni qui me’n va fer les fotos. Després
sí que ja va fer fotos dels casaments de dos dels
meus germans, primeres comunions i d’altres
esdeveniments familiars.
No podem entendre en Toni sense aquesta
activitat. Rèiem amb en Joan, el batle, quan en
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Anys en què treballa per a revistes com Destino.
Aleshores, a Baltasar Porcel, li encarreguen una
sèrie de reportatges sobre el Pròxim Orient, just
després de la guerra dels Sis Dies entre Egipte
i Israel. Aquesta va tenir lloc entre el 5 i el 10 de
juny de 1967. En Toni i en Baltasar varen viatjarhi entre 1968 i 1969, als dos països, i varen fer
un seguit de reportatges que avui dia ens tornen
a la realitat.
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[Generalment, és
a França que em
demanen quins són
els referents de la
meva obra. Al principi
ni entenia la pregunta i,
quan la vaig entendre,
no sabia què contestar.
Potser hauria entès millor
la pregunta:
Calcuta, Índia, 2009

–En qui o en què
t’inspires per fer les teves
fotos?

–En mi mateix.
Jo sóc el producte
d’una sèrie de
vivències que
s’han anat acumulant
amb els anys.]
Toni Catany

Madona, Llucmajor, 1974

La resposta és clara:

1963

Mor el pare, mentre ell està a Barcelona. L’any
1960 se n’hi havia anat per estudiar de perit químic a l’escola industrial. Però, de fet, mai li van
interessar gaire aquells estudis. De tot d’una
participava a les tertúlies de mallorquins a l’escola
de Belles Arts que hi havia a la Llotja, al carrer Avinyó.
Vivia a casa d’una patrona i feia vida d’estudiant,
segur que va descobrir molts móns. La mort del
pare l’alliberà de l’obligació dels estudis i el lliurà
a la seva veritable passió, que ara ja és la nostra.
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Toni Catany, Eivissa, març de 1970 © Francesc Guitart

En Toni té 21 anys

Venècia, 2004

[Venècia em provoca
sensacions que
fan que em senti
identificat amb el seu
paisatge urbà.
Hi he trobat el
material just
per mostrar-me, a
través de les imatges
que m’ofereix, el meu
paisatge interior.

Toni Catany

Llucmajor, 2013

D’altres ciutats m’han
fascinat: el Caire, Fes
o Benarés,
però cap altra com
La Serenissima.
Si per a Proust
Venècia era
“el record d’un somni”
per a mi és un somni
fet realitat.]

Antònia

Les flors, avui, són un bell somni.
I a l’hora blanca del record
els ulls de qui et donà el nom
el cel i el cor obscurs inflamen.
Miquel Bezares
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