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ca comen la seva vidaper- pmtagonitza una exVíctor Erice i AbbasKiasenaLPolifac~ticai icono- posició
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Dinsde rapartatde rArts
Santa M5nicaque relaciona la ei/~nciaamblss arts i
la societat contempomnia,
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tres electromagnOice,
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