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Pioner de la fotografia abstracta 

Lleida recupera l'artista Ton Sirera en el centenar i del seu naixement 

Lleida redescobreix l'artista Ton Sirera (1911-1975) amb dues exposicions del 
Museu d'Art Jaume Morera, que presenten l'ampli ventall de disciplines que Sirera 
va desenvolupar. I és que aquest artista polifacètic va destacar en la fotografia, i 
especialment en l'abstracta, que el va convertir en pioner a Catalunya. No obstant, 
també es va atrevir amb el cinema i la pintura, activitats que va combinar amb les 
seves aficions com a pilot d'avionetes, l'excursionisme i la botànica, com també 
amb la seva professió d'odontòleg. 

Les exposicions La mirada abstracta i Catalunya visió són les primeres activitats 
que la ciutat organitza per commemorar el centenari del naixement de l'artista 
lleidatà. 

En la primera mostra s'exposen 38 fotografies i 3 films del fons del museu lleidatà, a 
més d'imatges de gran format, que són propietat de la família. La selecció ensenya 
com Ton Sirera va experimentar amb la natura i la seva càmera per crear les 
primeres fotografies abstractes. 

L'artista va voler reivindicar la fotografia com un nou mitjà d'expressió, una nova 
manera d'entendre la realitat. En van ser exemples els treballs fets aïllant escorces 
dels arbres o els líquens de les roques per crear la nova fotografia abstracta. 

La segona mostra, comissariada per Josep Rigol i Cristina Zelich, revisa el projecte 
publicat per l'Editorial Tàber entre 1968 i 1978 en un seguit de llibres sobre les 
comarques catalanes, la majoria amb textos de Josep Vallverdú i amb imatges de 
Ton Sirera, tot i que també hi ha volums amb fotografies de Ferran Bosch i Jordi 
Verrié, que també hi són representades en aquesta col·lecció. 

L'exposició presenta una selecció d'imatges, positivades de nou i a partir dels negatius originals. Ensenyen els paisatges i els veïns 
de Catalunya durant els deu anys del projecte editorial. La mostra està coproduïda entre el Museu Morera i el Centre Arts Santa 
Mònica. 
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Notícies de ... 

Lleida  

 

Escorça d'arbre en una foto 
abstracta de Sirera, de  1959, i que 
és la imatge de l'exposició. Foto: 
T.SIRERA /MUSEU MORERA.
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