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IMATGES DE DENÚNCIA I IMATGES COMPROMESES es podran contemplar a la nova edició de la
Biennal Miserachs, que també inclou exposicions històriques com la de Josep Pla i el món del suro.
«Forced», de Pep Bonet, és una denúncia del treball infantil, en aquest cas a Bangla Desh. «El
cànder és una història de família», de Nancy Borowick, és un homenatge als pares de la fotògrafa,
malalts tots dos de càncer. «Música pels ulls», de Francesc Fàbragas, mostra un centenar
d’imatges en diferents formats sorgides de l’arxiu de músics i concerts d’aquest fotògraf. 
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La novena edició de Biennal de
Fotografia Xavier Miserachs tindrà
lloc a Palafrugell del  de setem-
bre al  d'octubre de . En
aquesta edició es podrà gaudir de
catorze exposicions, de la projec-
ció de dos documentals amb els
seus autors, de dues conferències
i altres activitats relacionades com
la presentació de dos llibres i la se-
gona edició de la Fira de Fotogra-
fia al Carrer.

El Museu del Suro acollirà l’ex-
posició de Rafael Sanz Lobato ti-
tulada Fotografies (-),
mentre que a l’espai La Galeria hi

haurà l’obra de Joana Biarnés sota
el títol Disparant amb el cor.

El Teatre Municipal acollirà les
mostres Calella de Palaffugell
(-) i La cantada d’ha-
vaneres de Calella de Palafrugell.
Petita història en imatges, de Bal-
domer Gili, i a la Bòbila Vella es po-
dran contemplar les imptactants
fotografies de Pep Bonet (Forced),
Nancy Borowick (El càncer, una
història de família), Àngel García
(El camí dels desposseïts), Tanta
Habjouqa (Plaers ocupats), Pablo
E. Piovano (El cost humà dels agro-
tòxics), Jordi Cruz Cirera (Meno-
nos) i Francesc Fàbregas (Música

pels ulls).
La Fundació Vila Casas exhibi-

rà a Can Mària el poc conegut
treball fotogràfic de l’escriptor
Tom Sharpe en la seva etapa su-
dafricana, mostra de la qual ja ha
parlat el Diari de Girona, i la Fun-
dació Cuixart exposarà S’Amorra
amorra, de David Salcedo.

Totes les institucions de la ciu-
tat s’impliquen en la biennal. Així,
la Fundació Josep Pla tindrà l’ex-
posició Josep Pla i la Civilització su-
rera.

Un ric programa de projeccions
de documentals i conferències
completa les exposicions. El pro-

grama inclou la projecció de Joa-
na Biarnés, una entre tots, d’Òscar
Moreno i Jordi Rovira ( de se-
tembre), la conferència Organit-
zació i conservació d’arxius fami-
liars, per Susanna Muriel ( de se-
tembre) o la projecció de La ruta
de la vergonya, d’Àngel García i Ós-
car Pinal ( d’octubre). 

Gustavo Duch pronunciarà la
conferència Monsanto, l’estragègia
de posar la vida en perill ( octu-
bre). A més, també s’inclou al pro-
grama la a Fira de Fotografia al
carrer, que tindrà lloc el  d’octu-
bre al carrer Pi i Margall.

L'any  es va presentar per

primer cop aquesta mostra d'art
dedicada al món de la fotografia
documental. La Biennal és un ho-
menatge a qui ha estat un dels mi-
llors professionals del món de la fo-
tografia catalana. En aquella pri-
mera edició, es varen poder con-
templar exposicions d'un seguit de
fotògrafs que van compartir ge-
neració amb Xavier Miserachs
(Català-Roca, Colita, Maspons i
Pomés) i d'un grup de quinze fo-
tògrafs de la comarca. 

Un dels objectius clars fou di-
vulgar i promoure la fotografia
documental com a forma d'ex-
pressió artística. 
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La biennal de fotografia Xavier Miserachs
oferirà fins a 14 exposicions a Palafrugell

S’exhibiran imatges de Rafael Sanz Lobato, Joana Biarnés, Pep Bonet, Tanta Habjouqa, Jordi Cruz i Tom Sharpe�

Freddie Mercury en una de les seves actuacions. 

FREDDIEMERCURY.COM

De no haver estat per una mort
primerenca, en l'auge encara de la
seva carrera musical, Freddie Mer-
cury hauria complert avui la ro-
dona xifra de  anys. Fet que
s’està celebrant aquests dies amb
un repàs a la seva també variada
obra en solitari, que va començar
una setmana abans del propi de-
but de Queen.

Va ser el  quan, amb els
membres de la banda com a su-
port i sota el pseudònim de Larry

Lurex, va llançar I can hear music,
una versió d'un tema de The Beach
Boys, amb una cara B titulada
Goin 'back, que estaven a dispo-
sició del públic des del llança-
ment d'un àlbum especial pel 
aniversari del seu naixement.

Deu anys després, la iniciativa es
repeteix. En versió doble CD, di-
gital i com una caixa de vinils aco-
lorits de set polzades i edició li-
mitada, tornen al mercat tots els
senzills que va publicar sense
Queen sota el títol de Freddie Mer-

cury: Messenger of the Gods - The
Singles.

A través d'aquestes  cançons,
és possible aïllar allò que va fer de
Farrokh Bulsara (el seu nom au-
tèntic) un artista, compositor, can-
tant i músic inigualable, autor de
dos àlbums que, si bé no van ad-
quirir la mateixa rellevància que el
seu treball amb Queen, mereix la
pena revisar: Mr. Bad Guy ()
i Barcelona (), al costat de la
cantant catalana, Montserrat Ca-
ballé.
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Setanta anys del naixement de Mercury
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