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Miquel Serra, dels millors
pels oients d’iCat.cat
Els oients d’iCat.cat han escollit Pètals de co-
ses, del mallorquí Miquel Serrra, i Get lucky,
del duo francès Daft Punk, com les millors
cançons del 2013. En l’apartat de cançons de
l’escena catalana el resultat final ha estat molt
ajustat. Serra ha superat el grup Inspira amb
la cançó El refugi de les hores per un sol vot.

Presentació del llibre
‘Habitatges tradicionals’
Les tipologies d’habitatges en sòl rústic, la se-
va ubicació dins les finques i els materials
amb els quals estan fets són alguns dels aspec-
tes que tracta el llibre de Miquel Ballester Ha-
bitatges tradicionals, editat per la UIB i que es
presenta avui a les 19.30 hores a la seu del
Col·legi d’Aparelladors.

El ‘Caos’ de Guillem Nadal arriba a Pelaires
deixen sortir els grisos.

“El punt inicial de tot això va ser
la necessitat de desenvolupar el di-
buix; a la meva feina gairebé no hi té
presència i li volia donar un sentit
propi. Els brodats són una amplia-
ció del dibuix”, comenta Nadal. Par-
la dels brodats que protagonitzen
totes les obres de la mostra, teixits
ancestrals que ha duit a terme amb
el treball de sis brodadores de la re-
gió de Chiang Mai, a Tailàndia. Els
fils formen textures crues, repeti-
tives, creen volums que represen-
ten el traç del llapis de l’artista. La
tercera dimensió del dibuix. El pro-
cés per dur a terme la sèrie s’ha per-
llongat durant quatre anys i cada

peça reflecteix la seva pròpia evo-
lució. Capes de color que se su-
perposen, matèria i textures per
arribar als orígens, a les formes i
colors primigenis de la creació.
“M’interessa el punt d’anul·lar
l’home, ja que d’aquesta manera
el concepte del bé i el mal desapa-
reix i ens queda un concepte cen-
tral que és la natura, que és bru-
talment explosiva i superfreda,
no hi ha sentiments”.

La mostra, que s’inaugura avui
i es podrà visitar fins al mes de
març, es completa amb l’edició
d’un catàleg amb textos de l’es-
criptor José Carlos Llop i del ga-
lerista Frederic Pinya.e

Guillem Nadal presenta al Centre Cultural Pelaires una gran instal·ació i també deu teles de gran format, a més d’obra
damunt paper en què s’ha servit del treball de sis brodadores tailandeses per fer la seva aportació al dibuix. ENRIQUE CALVO

‘La veritable història del Reis d’Orient’, al Catalina Valls
ARA BALEARS

PALMA. Dins el programa munici-
pal Tot i Molt, el muntatge infantil
Els desorientats Reis d’Orient torna
a les cartelleres aquest Nadal. La ve-
ritable història de com i per què els
tres Reis d’Orient es convertiren en
els tres Reis Mags pot veure’s aquest
cap de setmana (dissabte 21 a les 18
hores i diumenge 22 a les 12 hores)
al teatre Catalina Valls de Palma. És
un espectacle per a tota la família
que, interpretat per Rafel Ramis,
Alex Tejedor i Josep Mercadal, a
partir d’un conte original editat per
Òrbita Editorial, ens explica l’ori-
gen d’aquesta tradició nadalenca
dels Reis d’Orient i els seus regals.

És un muntatge molt participatiu
concebut per a nins d’entre 3 i 10

anys, però que fascina també els
més grans amb la seva proposta
lumínica i musical. Més de 2.000
persones l’han vist ja des de la se-
va estrena, el Nadal de 2012.

Els desorientats Reis d’Orient
ens conta com Gaspar, Melcior i
Baltasar van a Betlem seguint una
estrella, però en tornar estan dis-
trets obsessionats amb un joc de
taula que han comprat i que els
roba el temps que normalment
dedicaven a governar i atendre el
seu poble. Però els nins troben
una solució als problemes que els
seus pares no saben resoldre: un
pla que canviarà per sempre els
seus estimats tres Reis d’Orient.

Així, es tracta d’una proposta
per a tota la família per aquestes
festes.e

TEATRE

Els desorientats Reis d’Orient es va estrenar el
Nadal del 2012 i ja l’han vist més de 2.000 persones.

La Simfònica se solidaritzarà amb
els infants filipins. ENRIQUE CALVO

L’Orquestra
Simfònica farà un
concert pels nins

de les Filipines

ANNA MASCARÓ

PALMA. L’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears dedicarà el seu con-
cert de Nadal als infants afectats pel
tifó de les Filipines. Així, part de la
caixa que faran en l’actuació
d’aquest vespre, a les 20h a l’Audi-
tòrium de Palma, es lliurarà a Uni-
cef perquè continuï la tasca d’auxi-
li als prop de 6,7 milions de nins de
les Filipines necessitats d’“aigua,
sanejament, medicament i alimen-
tació bàsics, i també un entorn de
protecció, perquè si un nin ha per-
dut els progenitors, pot créixer el
risc que se n’abusi laboralment o se-
xualment”, explicava Maria Antò-
nia Caimari, presidenta del comitè
de l’organització a Balears. Unicef
declarà el grau de màxima emergèn-
cia a les Filipines per la catàstrofe.

El gerent de l’orquestra, Marce-
lino Minaya, es va mostrar satisfet
d’aquesta tasca “socialitzadora,
educativa i cultural” que es farà a
través de la música, “un llenguatge
universal”, afirmà. Les entrades
costen 20€ a l’amfiteatre i 30€ a
platea. També es poden comprar a
través de la web Ticketmaster.es.
S’hi interpretaran obres clàssiques
de Nadal i hi participarà la coral uni-
versitària. Els organitzadors convi-
daren els qui no puguin anar al con-
cert a fer donacions igualment. Mi-
naya considera aquest concert una
mostra de la recuperació de la “salut
de l’orquestra”. Assegurà que l’estat
actual de l’agrupació és de “norma-
litat absoluta” d’ençà que s’acorda-
ren amb els músics, l’octubre pas-
sat, les condicions del pla de viabili-
tat del 2014.e

Procés
“M’interessa
el punt
d’anul·lar
l’home. Queda
la natura”

M.ALBIS
PALMA

El Caos de Guillem Nadal
(Sant Llorenç, 1957) són
llibres gegantins en
blanc, superposats, que
envaeixen la primera

planta del Centre Cultural Pelaires.
La materia s’hi retorça i crea una
massa orgànica de paper i fils que
com a cucs se’l mengen. Caos és
aquesta instal·lació i són també deu
teles de gran format i obra damunt
paper. El blanc i el negre s’estiren i

Crònica

L’exposició d’aquesta sèrie, en la qual ha treballat quatre anys, s’inaugura avui


