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Q uin sentit té mostrar, si
en realitat no volem
veure?. Es diu que una
imatge val mes que mil

paraules, però quina història hi ha
darrere de cada fotografia que
veiem publicada a la portada del
diari? Publicar cadàvers en prime-
ra línia, és sensacionalisme o una
manera de mostrar la realitat per
tal que el lector no la pugui igno-
rar? Aquests son alguns dels inte-
rrogants que planteja El color de la
llum, en la qual el director gironí
Ferran Joanmiquel utilitza la fór-
mula de teatre verbatim -que con-

sisteix en reproduir de forma exac-
ta i fidedigna el testimoni oral de la
gent- per donar veu a les reflexions
dels fotoperiodistes Joan Guerrero,
Sandra Balsells, Emilio Morenati,
Samuel Aranda i Marta Ramona-
da. Un espectacle que posa l’accent
en el fotoperiodisme, però sobre-
tot en el professional que hi ha da-
rrere la càmera. Un professional
que viu, que veu, que dubta, que
pateix, que s’emociona, que s’en-
fada, però que no escatima esfor-
ços per poder mostrar allò que no
veuen els ulls de la majoria.

El muntatge -fet a partir de dotze
hores d’entrevistes- aprofundeix
en alguns dels dubtes més habi-
tuals dels fotoperiodistes, i per als
quals no hi ha una resposta unívo-
ca. Cal fotografiar el dolor? El pati-
ment obliga a deixar la càmera per
posar-se a ajudar? Quins han de ser
els límits a l’hora d’aconseguir una
bona fotografia? Tot plegat en un
context de treball gens fàcil, on el
mercat de la informació està domi-
nat per grans agències que gene-
ren una competència cada cop
més alta. En definitiva, una neces-
sària proposta de reflexió enmig
d’un moment en què les notícies
de consum ràpid -les fast news- es-
tan a l’ordre del dia, i en què pràc-
ticament no hi ha temps de dige-
rir-les.

L’ull del
fotoperiodista
CRITICA

TEMPORADA
ALTA

Laura Fanals
GIRONA

«EL COLOR DE LA LLUM»
Autor i director: Ferran Joanmiquel.

Intèrprets: Jordi Subirà, Mireia Vallès i
David Martínez. Il·luminació: Pau
Costa. Música i vídeo: Lluís Robirola.
D DIES:  de l’11 al 15 d’octubre de
2017. Sala La Planeta. Festival
temporada Alta. 
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■L'escriptor Javier Sierra va guan-
yar la  edició del Premi Planeta
per una novel·la històrica sobre la
recerca del Sant Grial, El fuego in-
visible. El guanyador del Planeta
havia ocultat el seu nom darrere
del pseudònim de Victoria Good-
man i el títol fictici de la seva obra
era La montaña artificial, mentre
que la finalista d'aquest destacat
guardó va ser Cristina López Ba-
rrio, que es va presentar amb el
pseudònim de Bella Linardi, per
la novel·la Niebla en Tánger, que
portava el títol fictici de La nueva
vida de Penélope.

La novel·la guanyadora està
protagonitzada per un jove pro-
fessor, establert a Dublín i nét d'un
famós escriptor mort, que passa
uns dies a Espanya mentre es veu
envoltat en una misteriosa trama
que té com a objectiu trobar el ve-
ritable origen d’un objecte capaç
tant d'atreure poderosos enemics
com de crear móns nous.  L'obra
finalista explica la vida d'una
dona atrapada en la mediocritat
que dóna un gir irreversible des-
prés d’anar al llit amb un desco-
negut. La recerca de l'home mis-
teriós la porta a una ciutat exòtica,
Tànger, per trobar-hi l'autora del

llibre que havia deixar oblidat i el
protagonista del qual es diu com
ell.

En nom del jurat, Juan Eslava
Galán va destacar que l'obra
guanyadora compta amb «una
acció trepidant a molts escenaris
espanyols» i l'autor demostra una
«tremenda erudició».  Sobre la fi-
nalista, va comentar que «Tànger
està molt ben descrita en la
novel·la i la trama és gairebé una
indagació policíaca en la qual la
ficció i la realitat van de la mà».

La tradicional gala literària al
Palau de Congressos de Barcelo-
na va estar marcada per la freda

tensió desencadenada pel procés
independentista català i el ja con-
firmat canvi de seu social de Pla-
neta, que es trasllada a Madrid. Si
la gala de  va estar presidida
pels reis Felip i  Leitzia i pel presi-
dent de la Generalitat, Carles
Puigdemont; la festa d'ahir va pre-
sentar la seva cara més desange-
lada amb l'absència de primeres
autoritats d'un i altre costat. La

presidenta del Congrés de Dipu-
tats, Ana Pastor, va assistir en re-
presentació del Govern i la Gene-
ralitat va fer al seu torn acte de pre-
sència amb el conseller d'Empre-
sa, Santi Vila, i el de Cultura, Lluís
Puig. El jurat va estar compost per
Alberto Blecua, Carmen Posadas,
Fernando G.Delgado, Juan Eslava
Galán, Pere Gimferrer, Rosa Regàs
i Emilio Rosales. 

Javier Sierra guanya el Premi
Planeta amb una obra sobre
la recerca del Sant Grial
Cristina López Barrio queda finalista amb una novel·la sobre un gir en la
vida d’una dona atrapada en la mediocritat en viatjar a la ciutat de Tànger

Javier Sierra, amb el seu guardó. EFE


