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Una vegada deixat enrere el centenari del poeta Màrius Torres, és el torn de reivindicar un dels millors fotògrafs que ha

donat Lleida: Ton Sirera. La seua aposta per l’abstracció i l’experimentació el caracteritzen com un dels pioners de

l’Estat. El MuseuMorera inicia dijous l’any dedicat a Ton Sirera amb dos exposicions simultànies.

EFEMÈRIDESART

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘Va ser odontòleg de pro-
fessió, però, sens dubte, el que
es mantindrà a la memòria de
tothom són les imatges preses
amb l’objectiu de la seua càme-
ra.Macrofotografies—bona part
de les quals de crostes d’arbres
i de cultius de liquens— o ins-
tantànies aèries són només dos
exemples de per què se’l consi-
dera un dels pioners de la foto-
grafia abstracta i experimental
no només a Catalunya sinó tam-
bé a Espanya.

Aquest any es compleix el
centenari del naixement deTon
Sirera (Barcelona, 1911 - Llei-
da, 1975) i Lleida, però sobre-
tot el Museu d’Art Jaume Mo-
rera, ja ultima una sèrie d’acti-
vitats per rememorar-ho, que
començaran aquest dijous. SE-
GRE també se sumarà a l’efe-

mèride amb un llibre que, entre
altres aspectes, comptarà amb
la firma de l’escriptor JosepVall-
verdú, un dels seus grans amics,
“tot i que no l’únic”, s’afanya
a puntualitzar el pare de Rove-
lló.

L’IEI, amb un premi de foto-
grafia que porta el seu nom, és
una altra de les entitats que pre-
tenen homenatjar-lo.

Home carismàtic que anava
en avioneta quan tot just comen-
çaven a veure’s els primers trac-
tors als camps; esquiava en uns
temps en què eren molt pocs els
que s’havien aficionat a aquest
esport o era capaç de quedar se-
gon en una cursa demotos la pri-
mera vegada que muntava
aquest vehicle. No és estrany,

NOVES AVANTGUARDES

Sirera és dels fotògrafs

fonamentals de les noves

avantguardes dels anys

cinquanta i seixanta
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1 El fotògraf

experimental
Dos exposicions simultànies alMuseu d’Art JaumeMorera
obriran aquest dijous l’any dedicat al centenari del
naixement de Ton Sirera || Conferències, visites guiades
o laNit delsMuseus enmemòria de la seua figura, seran
altres de les activitats homenatge a qui va contribuir a
renovar la fotografia als anys 50 i 60

doncs, que aquest reporter grà-
fic, pintor, pilot d’avioneta, ge-
ògraf i botànic aficionat tampoc
fos un fotògraf a l’ús en la seua
època. Està considerat “un dels
fotògrafs fonamentals del segle
passat, que correspon a una ge-
neració de la nova avantguarda
que als anys cinquanta i seixan-
ta va renovar la fotografia al nos-
tre país”, en paraules del direc-

tor del MuseuMorera, Jesús Na-
varro.

Per aquest motiu, la pinaco-
teca ha organitzat una sèrie d’ac-
tivitats amb l’objectiu de reivin-
dicar-ho. Les primeres, dos ex-
posicions simultànies, que s’in-
auguraran aquest dijous i que
serviran per iniciar les comme-
moracions de l’efemèride. En
una es mostrarà el projecte edi-

torial CatalunyaVisió, que en
deu volums descrivia, en textos
i imatges, Catalunya. Ell iVall-
verdú es van encarregar de vuit
d’aquests llibres i les fotografi-
es mostren el seu vessant més
naturalista. L’altra cara de la mo-
neda serà la instal·lació en què
es podran veure una quarante-
na d’imatges i sis vídeos del fons
del museu, titulada Ton Si-

ALGUNESDELESACTIVITATSORG

Cicle de conferències
❚ Dijous 24 de març. 19.00 h. Ca-
talunya Visió i la representació fo-
togràfica del país. Impartida per
Cristina Zelich, comissària de l’ex-
posició.
❚Dijous 7 d’abril. 19.00 h. Catalu-
nya, paisatge humà en transfor-
mació. Impartida per Ignasi Aldo-
mà, professor del departament
de Geografia i Sociologia de la
UdL.
❚ Dissabte 14 de maig. 19.00 h.
Pel món amb Ton Sirera. Imparti-
da per l’escriptor JosepVallverdú.

Visites educatives

❚ Del 15 de març al 12 de juny.
Amb inscripció prèvia. Visites di-
namitzades i exercicis pràctics di-
rigits a alumnes d’educació infan-
til, primària, secundària i batxille-
rat.

Visites familiars

❚ Diumenges 27 de març i 29 de
maig. 12.00 h. Visites dinamitza-
des a les exposicions.

Nit delsMuseus

❚ Dissabte 14 de maig. Equipa-
ments com el Museu Morera o
l’IEI oferiran activitats dedicades
al fotògraf.

Premi Les Talúries

❚ El premi de fotografia Ton Sire-
ra de l’IEI, que s’atorgarà el 15
d’abril, li retrà un homenatge.

A

‘Autoretrat’ de Ton Sirera, datat de l’any 1964.
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■

Per captar les fotografies aèries deixava els

comandaments de l’avioneta quepilotava,

treiamig cos fora i feia les instantànies, recorda

l’escriptor JosepVallverdú.

L’abstracció i l’experimentació es combinaven

ambunanotable sensibilitat per captar el

paisatge i el patrimoni humà, comvademostrar

a‘CatalunyaVisió’.

El premi de fotografiaTon Sirera que organitza

l’IEI també recordarà la figura de l’artista que

porta el seu nomdurant l’entrega dels

guardons el pròxim15d’abril.

CULTURA/ESPECTACLES

GANITZADESPERAL’EFEMÈRIDE

rera. La mirada abstracta.
Col·lecció del Museu d’Art Jau-
me Morera.Aquí, l’abstracció i
l’experimentació de les imatges
posaran de manifest la seua per-
sonalitat creativa i imaginativa.
“En una època en què la foto-
grafia era un mitjà de represen-
tació realista i s’imposa com a
tendència pictòrica l’informalis-
me, ell s’atreveix amb les macro-
fotografies i les instantànies aè-
ries”, recorda Navarro.A partir
de les seues instantànies tam-
bé es va atrevir amb les imatges

en moviment, el cine. Són seus
curts com Pintura 1962/63, en
què és precisament JosepVall-
verdú qui li serveix com a aju-
dant. El film mostra la barreja i
les sinergies que es creen entre
la pintura que cau d’una cubeta
cap a un altre bassal de pintura,
tot i que en cap moment es veu
com aquesta cau.D’aquesta ma-
nera, trasllada les seues investi-
gacions sobre la pintura abstrac-
ta a la imatge en moviment.

Connectat amb les avantguar-

des de la capital catalana i el mo-
vimentADLAN (Amics de l’Art
Nou) a través de la seua amistat
amb l’escultor Eudald Serra,
també es va relacionar amb l’ar-
tista JoanVila Casas, a qui va co-
nèixer durant la seua estada a
París. És arran d’aquesta amis-
tat que Sirera es va interessar
pel moviment informalista. I és
que, tot i que en un primer mo-
ment va coquetejar amb la pin-
tura, és la fotografia no figurati-
va el que l’atreu. La qualitat de
les seues instantànies va quedar
demostrada en el moment en
què el 1960 va exposar les se-
ues fotografies a la salaAixelà
de Barcelona.Ampliades en gran
format i penjades sobre basti-
dors com si es tractés d’una pin-
tura, amb l’objectiu de demos-
trar que la fotografia també era
art, van despertar una gran ex-
pectació entre els crítics. Per la
seua part, a Lleida, es va vincu-
lar al Cercle de BellesArts, a La
Petite Galerie de l’Alliance Fran-
çaise i a artistes com Leandre
Cristòfol, LluísTrepat, Àngel Jo-
vé o l’agitador cultural Jaume
Magre, a més de l’esmentatVall-
verdú. En definitiva, una perso-
nalitat carismàtica de qui el Mu-
seu Morera treballa conjunta-
ment amb la Filmoteca per sal-
vaguardar-ne el patrimoni fílmic,
un altre dels objectius del cen-
tenari.

SEGRE regalarà

un llibre sobre

el fotògraf amb

textdeVallverdú

■ SEGRE també s’afegirà
a l’any dedicat a Ton Si-
rera. I ho farà de la mà
d’una de les persones que
millor van conèixer el fo-
tògraf: Josep Vallverdú.
L’autor escriurà una sem-
blança biogràfica detalla-
da d’un dels seus grans
amics, que formarà part
del llibre que SEGRE re-
galarà als lectors per Sant
Jordi. Els records i parau-
les de Vallverdú aniran
acompanyats de fotografi-
es de Sirera, entre altres
continguts. El llibre esta-
rà editat conjuntament
amb l’IEI, amb el segell
Edicions de La Clamor,
com és habitual durant els
últims anys.

SegonsVallverdú, Sire-
ra era “un home ocurrent,
tot i que no graciós, que
sabia trobar la frase iròni-
ca i mirava el món amb
una certa distància”. Una
característica, aquesta úl-
tima, que atribueix a la se-
ua condició de metge. Es
van conèixer als anys sei-
xanta,“i vam congeniar de
seguida, també les famí-
lies”, recordava l’escrip-
tor. “Era un home que es
va forjar una certa llegen-
da, però perquè Lleida era
molt provinciana en aque-
lla època. Sorprenia que
anés en avió i coses per
l’estil, però el cert és que
tenia els peus a terra i el
cap sobre les espatlles.” Pe-
rò, no només això.“Era re-
conegut i els fotògrafs de
Barcelona li tenien enve-
ja, sabien que era molt
bo”, sentencia.

CARISMÀTIC

El seu carisma li va forjar

una llegenda en una Lleida

encara molt provinciana,

segons Vallverdú

EXPOSICIONS

Els actes centrals del

centenari alMorera

■ El centenari del naixement del fo-
tògraf Ton Sirera estarà marcat per les
dos exposicions que aquest dijous es-
trenarà el Museu d’Art Jaume Morera
de Lleida: Catalunya Visió. Fotografies
de Ton Sirera-Ferran Bosch-Jordi Verrié
i Ton Sirera. La mirada abstracta.
Col·lecció del Museu d’Art JaumeMore-
ra. Totes dos es podran visitar del 10
de març al 12 de juny.

‘CatalunyaVisió’, lamirada

de fotògraf i escriptor

■ “Fotografies que parlen, comenta-
ris que pinten.”Això és Catalunya Vi-
sió, segons Josep Vallverdú. La mos-
tra exhibirà una revisió d’aquest pro-
jecte editorial que descrivia “el teixit
físic i humà de Catalunya”amb imat-
ges i textos de cada una de les comar-
ques. La majoria són de Sirera i Vall-
verdú, respectivament. Es van publi-
car entre el 1968 i el 1978.

‘Ton Sirera. Lamirada

abstracta’, l’altra cara

■ Mostra la cara més experimental
de Ton Sirera a partir d’una quarante-
na de fotografies i sis pel·lícules per-
tanyents al fons del Morera. S’hi exhi-
biran macrofotografies sorgides des-
prés d’aïllar crostes d’arbres o els li-
quens de les roques, a més de les vi-
sions aèries que captava des de l’avi-
oneta (deixava els comandaments de
l’aparell i treia mig cos per fer-les).
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Josep
Vallverdú.

MUSEU D’ART JAUME MORERA


