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«Guanyar el Lux per a un fotò-
graf és com guanyar un Goya per
als professionals del cinema». El
fotògraf navarclí Francesc Àlvarez
(1965) ja sap que ha estat nominat
amb un Lux en la categoria de re-
trat. Però fins dijous no sabrà si re-
collirà el Lux d’Or, de Plata o de
Bronze. Organitzats per l’Associa-
ció de Fotògrafs Professionals
d’Espanya (AFPE), els premis Lux
s’han consolidat com els guar-
dons de referència de la fotografia
professional de l’Estat.

Àlvarez, que va començar en el
món de la fotografia col·laborant
en aquest diari, fa 25 anys que s’hi
dedica professionalment. Té la
seva empresa a Navarcles i oficina
a Barcelona. Especialitzat en foto-
grafia publicitària, era la primera
vegada que presentava un treball
als premis en la categoria de re-
trat. I ha estat arribar i moldre:
«No m’ho esperava perquè és una
de les categories reina, habitual-
ment amb molta competència».
Tot i que la moda i el retrat són el
que més li agrada, Àlvarez havia
participat als premis en la catego-
ria d’industrial, que «teòrica-
ment», diu, «semblava més asse-
quible». 

Els Lux estan dividits en onze
apartats:  publicitat; moda i belle-
sa; bodegó; industrial; arquitec-
tura i interiorisme; retrat; repor-

tatge documental; paisatge i na-
tura; projecte personal; reportat-
ge social; i júnior.  El jurat, que es
renova cada any, l’integren pro-
fessionals del sector de la imatge
i la comunicació, que valoren, so-
bretot, la innovació, l’adaptació i
l’aportació a una idea o concepte,
la contundència i la capacitat de
comunicació de l’obra. La cerimò-
nia de lliurament de la vint-i-sise-
na edició dels Lux es farà demà
(20 h) al Museu del Disseny. Des-

prés, les obres premiades es po-
dran veure en una exposició a Ma-
drid que, posteriorment, itinerarà
per l’Estat. Des del 2004 les obres
també es recullen  en un llibre. 

Celebrats ininterrompuda-
ment des de la seva creació el
1993, al llarg de les seves edicions
s’han presentat més de 24.000 fo-
tografies de 3.000 fotògrafs; i 260
professionals de la fotografia han
estat premiats amb un Lux Or, Pla-
ta o Bronze. 
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El fotògraf Francesc Àlvarez
s’endurà un prestigiós premi
Lux en la categoria de retrat
El navarclí ha presentat un treball en aquesta modalitat per primer cop
El lliurament de guardons es fa demà al Museu del Disseny de Barcelona

ARXIU PARTICULAR

El fotògraf Francesc Àvarez fa 25 anys que s’hi dedica professionalment

El monòleg A.K.A. (Also Known
As), escrit per Daniel J. Meyer, que
la setmana que ve es podrà veure
a la Sala Petita del Kursaal de
Manresa, va liderar els XXIV Pre-
mis Butaca, que també van pre-
miar els berguedans Konvent,
juntament amb el Festival TNT i
l’Antic Teatre, amb el guardó de
Noves Aportacions Escèniques
per la coproducció de l’espectacle
Rebota, rebota y en tu cara explo-
ta. El muntatge, un espectacle
contundent i necessari sobre la
violència masclista creat per Ag-
nès Mateus i Quim Tarrida, es va
crear a les naus i espais del Kon-
vent l’estiu 2017. Els altres tres es-
pectacles que van competir amb
Rebota, rebota y en tu cara explota
van ser Sis personatges- Homenat-
ge a Tomás Giner (Teatre Lliure);
Claudia (Grec 2016 Festival de
Barcelona / CCCB / La conquesta
del pol sud / CAET) i AÜC: El so de
les esquerdes (Les impuxibles /
Grec 2017 Festival de Barcelona).

A.K.A., producció de la Sala
Flyhard, es va endur tots els guar-
dons als quals aspirava: el de petit
format, el de millor actor protago-
nista per Albert Salazar, millor di-
recció per Montse Rodríguez Clu-
sella i millor text.  El monòleg in-
terpretat per Salazar presenta un
adolescent, una història d’amor

entre dos joves i la denúncia del
racisme en una obra comprome-
sa i punyent.  A.K.A. farà el 7 de de-
sembre a Manresa el seu primer
bolo després de rebre els premis i
abans d’instal·lar-se al Teatre Lliu-
re, del 14 al 23 de desembre. I ahir,
la rebuda dels premis, va reactivar
la venda d’entrades a Manresa.

Cabaret, el clàssic de Broadway
que va fer estada al Teatre Victò-
ria, es va endur el guardó a millor
musical, millor actriu i actor en un
musical per Ivan Labanda i Elena
Gadel. El millor muntatge teatral
de la temporada va ser per aSopa
de pollastre amb ordi, de La Perla
29; i La importància de ser Frank
i Temps salvatge també van reco-
llir premis.

Els Butaca van néixer l'any 1995
amb l’objectiu de crear uns pre-
mis escollits exclusivament pels
espectadors.
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«A.K.A.», la guanyadora
dels Butaca, es veurà al
Kursaal el 7 de desembre
Konvent, amb el Festival
TNT, i l’Antic Teatre s’enduen
el guardó de Noves
Aportacions Escèniques

QUIM TARRIDA

Imatge de la producció «Rebota,
rebota y en tu cara explota»

Amb les entrades exhaurides, la banda manresana Gossos oferirà divendres i dissabte al Kursaal de Manresa els dos úl-
tims concerts de la gira de celebració dels seus 25 anys als escenaris. Serà, també, el seu comiat sense una data de retorn.
Amb un espectacle concebut com un homenatge a les cançons que els han acompanyat durant un quart de segle, el mun-
tatge  tindrà un format similar al concert que Gossos va oferir a l’Auditori el 3 de maig però en clau manresana: s’alterna-
ran les actuacions majoritàriament amb una desena de grups de casa i projeccions amb noms de l’escena teatral i musical
de la comarca. Ahir, Roger Farré s’encarregava d’ultimar les gravacions, amb l’actriu Mireia Cirera, al carrer Magraner. 

Gossos personalitza el tancament de la gira dels 25 anys a Manresa
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La segona edició del projecte
Cosmògraf entra a la recta final.
Avui, a les 8 del vespre, al Casino,
tindrà lloc una nova sessió del ci-
cle «Pessics de Vida» amb l’entre-
vista a Txell Bonet, periodista i pa-
rella de l’activista empresonat Jor-
di Cuixart, president d’Òmnium
Cultural. Bonet parlarà amb el
president de la Demarcació de la
Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes, Enric Badia, cap
d’àrea d’aquest diari.

El Cosmògraf 2018 es clourà el
30 de novembre amb una entre-
vista de la periodista i escriptora
Eva Piquer al filòsof Josep Maria
Esquirol. Serà a les 7 de la tarda a
l’Espai Plana de l’Om. En la con-
versa es repassarà la seva obra li-
terària, en especial els dos últims
llibres, La penúltima bondat i La
resistència íntima. 
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La periodista Txell
Bonet serà avui al
Casino en el cicle
«Pessics de Vida»

La programació per a Gent
Gran del Kursaal  tanca avui (18 h)
la temporada  amb la posada en
escena de La maternitat d’Elna,
un espectacle creat a partir del lli-
bre d’Assumpta Montellà, amb
dramatúrgia de Pablo Ley, i direc-
ció de Josep Galindo. A l’escenari,
l’actriu Rosa Galindo i el pianista
Franco Piccinno. L’obra explica la
història de la infermera suïssa Eli-
sabeth Eidenbenz, que entre el
1939 i el 1944 va salvar la vida a 597
infants, fills de les refugiades es-
panyoles internades als camps
d’Argelers i Sant Cebrià del Rosse-
lló. Les entrades (queda menys de
la meitat de l’amfiteatre) costen 15
euros (12 amb el carnet del Galli-
ner, menors de 25 anys i 6 per als
majors de 65 anys) i es poden
comprar a les taquilles, per telè-
fon i a www.kursaal.cat.

REDACCIÓ MANRESA

La posada en escena
de «La maternitat
d’Elna» tanca el
cicle de Gent Gran


