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El MAC moslra
les fotografíes
dels mosaics de
la Tunísia antiga

Símbol Editors
publica les actes
inedites del
judici contra
Francesc Macia

E.P. Barcelona.
L'editorial Símbol

Editora publica perpri
mera vegada a Espa
nya les aetes completes
del procésjudicial feta
París contra Francesc
Macia i un grup de
militants cata1ans per
tramar el 1926 un
moviment insurreccio
nal i intentar procla
mar la República Cata
lana. El llibre es va
publicar per primera
vegada en frances .el
1927 a París, una edi
ció a carrec de l'orga
nització Estat Catala
titulada La Catalogne
Rebelle i que Símbol
Editors publica en
cata1a.

Ara, amb el titol La
Catalunya rebel i amb
una introducci6 del
professorde la Univer
sitat de Barcelona
(UB) Agusti Colomines
i Companys, es donen
a coneixer les aetes del
procés que va desenca
denar la temptativa de
proclamar la indepen
dlmcia de Catalunya,
succés oonegut com els
fets de Prats de Molló.

E.P. Ban:dona.
El Museu d'Arqueo

logia de Catalunya
(MAC) aculll'exposició
[matge de pedra.
Mosaics de la Tun!sia
antiga, una ool·lecció
~de més de 60 panells
fotogrAfics de la riquís
sima col·lecció de
mosaica de 'l\mísia" i
dotze mosaics propis
del centre, segons
explica el director del
MAC, Miquel Molist.

L'exposició, produi:
da per Ars Latina en
col·laboració amb els
ministeris de Cultura i
Turisme de Tunísia,
pretén donar a
coneixer «una idea de
I'emoció que pot trans
metre aquest art de
dimensions sovint
monumentals, perque
els que encara no han
tingut l'oeasió de
eoneixer aquestes
obres puguin deseo
brir-Ies~.

localitats. El Palma Photo
també arribara a I'illa
d'Eivissa,jaque la galena
Van der Voort s'ha sumat
a la iniciativa i fins al pro
per dia 19 s'bi veuran les
fotografies de Naia del
Castillo.
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el dia 28 de mar,,_ Les gaJe
ries de la partforana (Ben
nassar i Maior a Pollen{:a
i Joanna Kunstmann a
Santanyí) aprofitaran per
fer les seves inaugura
cions el dissabte, el dia
tradicional en aquestes

a I'Espai Ramon Llull es
podra veure I'exposició
Espanya a Roma, Roma a
Espanya, una mostra foto
grafica itinerant muntada
pel Ministeri de Cultura.
En aquest mare, hi haura
exposats també alguns
treballs d'Agustí Torres,
que va ser 1'artista selec
cionat pel Ministen per
anar a Roma a participar
en aquest certamen i que
sera I'únic que exposara
obra en dos 1I0cs a la vega
da: l'Espai Ramon L1ull i
la galeria Horrach Moya,
on va inaugurar les seves
Comunitats imaginaries

Fiol: "En
aquesta edició el
que volem és
que els
espectadors
vinculin la
temporada a la
fotografia

Foto d'&/uard Mira/les.

EisgaJerisles i al1isJes que presentan!tl e/ certamen dl-'Stacanm la Sf!Va importancia.

eultats per ser exposada.
Així neix Palma Photo,
que és un intent de donar
sortida a aquesta creati
vitat>-.

El Ü<lvern de les Illes
Balears també s'ha impli
cat en aquesta iniciativa i

Fiol també va explicar
que ..aquesta és una ini
ciativa que va veure la
lIum després de descobrir
que els certamens d'a
quest tipus tenien molt
d'exit arreu del mÓn.
Nosaltres eonsideram que
la folografia és una activi
tat cultural de primer
nivell i que moltes de
vegades es troba amb difi-

Dijous comen~a el certamen Palma-Photo 2003, que durara tata la primavera

"Primer niveU..

S.SENNASAR. Palma.
Els nous treballa i tec

niques fotogrAfiques
ompliran les galeries de
les Illes Balears durant
aquesta primavera.
Aquest és ¡'objectiu del
tercer certamen Palma
Photo2003queahirva ser
presentat ¡que dijous viu
ra la seva m8.xima explen
dor 8mb la inauguració
simultAnia de cinc exposi
cions (Altair. La Fabrica
de Licora, Lebasi. Galena
Mediterrania, i Xavier
Fio!) en un intent de dur
aquest suport artístic al
mAxim d'espe<:tadors pos
sibles en aquesta estació.

El galerista Xavier Fiol
va explicar que _en aques"
ta tercera edició del certA
men el que volem és que
els espectadora vinculin
aquesta temporada a la
Colografia. És vital que ti
donem la importancia que
esmereix..,

Ele artistes que exposa
ran són d'allo més variats
(veure el grafic adjunt),
pero una representació
deis mateixos va ser pre
sent en la presentació del
certamen i explicaren una
mica les seves obres. Així
les coses, Antoni Socias va
assegurar que ..les meves
obres sorgeixen a través
d'una feina que vaig fer
per un calendari.., mentre
que Eduard Miralles pre
tén recollir trenta anys de
feina sota el títol Como
panysde Viatge, ..quemos
tra fotografies d'arreu del
món...

Per la seva banda,
Amparo Sard va explicar
que ella-continuara mos
trant ..la serie El hombre
invisible, una metafora de
l'bome actual, que s'ha de
convertir en una especie
de camaleó per entrar en
els rols de la societat
actual».

Les galeries de Balears reivindiquen la
foto com un art de primer nivell


