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Ramon Masats presenta la primera
antològica dins la Biennal de Palafrugell

a setena edició de la Biennal Xavier Miserachs de fotografia, que
comença el 15 setembre, dedicarà la seva exposició principal a
l’obra de Ramon Masats (Caldes de Montbui, 1931). Es tracta de la
primera antològica completa que es presenta a Catalunya d’aquest
autor apassionat i intuïtiu que, des dels anys cinquanta, ha transitat
tant pel reportatge fotogràfic com pel cinema documental i que
l’any 2004 va rebre el Premi Nacional de Fotografia. L’exposició
estarà repartida entre el Museu del Suro i l’Espai Carpe Diem. La
Biennal Miserachs ha programat també un homenatge a l’autor
local Josep Vives, i exposicions de Marta Ramoneda i Sergio Caro,
a més d’un apartat especial sobre el treball de col·lectius com ara
Calle 35, Pandora, Piel de Foto o Ruido Photo, que representen
l’auge de la fotografia social com a eina de divulgació.

VII BIENNAL DE FOTOGRAFIA XAVIER MISERACHS
Palafrugell. Del 15 de setembre al 14 d’octubre

Arrenca la 8a edició de La Muga Caula
homenatjant Duchamp i Fluxus

mb la commemoració de dos referents ineludibles com són
Marcel Duchamp (centenari del Nu baixant l’escala a Barcelona) i
Fluxus (50è aniversari), aquest cap de setmana se celebra la 8a
edició de la trobada internacional de poesia d’acció i performance,
la Muga Caula 2012, que té lloc a les Escaules (Alt Empordà). Entre
els artistes i documentalistes que hi participen, destaca la presència
J.M. Calleja, Fernando Baena, Fina Miralles (protagonista del
cartell d’enguany), Kurt Johannessen, Lucía Peiró, Rita Marhau,
Marina Mars, Sakiko Yamaoka, Robert Alda, així com la cantant
Paula Grande, la dissenyadora Montse Sabater, els conferenciants
Lis Costa i Joan Casellas, la videodocumentalista Christopher
Hewitt i la fotògrafa Ana Rita Rodrigues.

MUGA CAULA 2012
Les Escaules. 14, 15 i 16 de setembre

Los Tiki Phantoms i La Jet Set inauguren la
temporada musical de La Mirona

a Casa de la Música de Salt-Girona La Mirona inaugura el
divendres 14 de setembre la temporada 2012/13 amb una festa que
tindrà com a protagonistes musicals els barcelonins i
fantasmagòrics Los Tiki Phantoms, amb la seva surf-music
instrumental d’alt voltatge, i els gironins La Jet Set, especialistes en
versions “roquerofestives”. Perquè no s’aturi la música, com deien
els Village People, a la cabina hi haurà també Sputnik Djs.

FESTA D’INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA DE LA MIRONA
Salt. 14 de setembre, 22.30 h, 5 euros
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L Un Tiki
Phantom
Ell i els seus
inquietants amics
són hereus de The
Cramps i altres
insignes mutants.

Masats
antològic

L’exposició d’aquest
mestre de fotògrafs
es pot veure al
Museu del Suro de
Palafrugell, del 16
al 30 de setembre.

El bany de Fina
Miralles
L’artista Fina Miralles
és l’autora del cartell
d’aquest any de la
trobada de poesia
d’acció a la Muga
Caula. JOAN CASELLAS
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