
Tradicionalment els museus es resistiren a acceptar el gènere del còmic com a art, fins que la 
cultura pop li va obrir les portes i es revisà el mitjà des del punt de vista artístic. Malgrat tot, 
fins ara, tant museus com galeries s’han limitat a exposar planxes originals (o reproduccions), 
en les quals l’espectador només pot apreciar la qualitat del dibuix, però en cap cas seguir el 
desenvolupament de la historieta. El que rep és una informació parcial, incompleta i sense cap 
relació amb l’experiència de la «lectura» d’una obra d’aquest mitjà.

La qualitat de l’autor del còmic no es correspon necessàriament amb la seva qualitat com a 
dibuixant, de la mateixa manera que la qualitat d’una historieta no depèn només del dibuix; 
són molts més els factors que hi intervenen i no es poden apreciar en una pàgina aïllada. 
Aquest mitjà està dissenyat per a ser llegit, sigui en paper o en altres tipus de suport, i les 
obres només es poden valorar llegint-ne les historietes completes.

El primer gran museu que ho va entendre va ser The Museum of Modern Art de Nova York 
quan el 2002 va exposar «Projects 75» de l’artista nord-americana Laylah Ali. La proposta va 
ser la següent: a la segona planta del museu, en una vitrina, es va exposar un exemplar del 
comic book que l’artista havia dibuixat per al museu. Els interessats en podien adquirir un 
exemplar a la botiga del museu per 2 dòlars.

Una altre exemple és el del Louvre, que coedita amb Futuropolis la seva pròpia col·lecció 
d’àlbums, en què han participat autors com De Crécy o Yslaire, així com també l’àlbum/ex-
posició «Les fantômes du Louvre» del iugoslau Enki Bilal, que recull il·lustracions realitzades 
sobre fotografies de les diferents sales i obres del museu.

La mostra que es presenta en Es Baluard suposa una nova perspectiva a l’hora de dur el cò-
mic a un museu. Una proposta concebuda pel Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca, 
i comissariada per Juan Roig i Sònia Delgado en col·laboració amb la directora del centre, 
Nekane Aramburu, que ha facilitat aquesta «carta blanca» als professionals de les Balears per 
a intervenir, amb el llenguatge del còmic, a «Implosió», la col·lecció permanent d’Es Baluard. 
Una intervenció mesurada en la qual Ata, Jaume Balaguer, Canizales, Paco Díaz, Álex Fito, 
Pere Joan, Guillem March, Max, Pau, Bartolomé Seguí i Rafel Vaquer dialoguen amb el discurs 
museològic i les obres de la col·lecció del museu per a crear interpretacions obertes que per-
meten obrir noves lectures i establir-hi diàlegs enginyosos. 
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Pati interior: escultura Rebecca Horn, Three Graces in Blue, 1993
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Exposició permanent oberta del 21/10/2014 al 16/11/2014
Horaris del museu:
     Dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
     Diumenge de 10 a 15 h.
     Dilluns tancat
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ZONA 1
L’art modern a les Illes Balears i el progrés cap a les avantguardes

«Implosió» presenta en aquesta zona les obres de finals del segle XIX entre l’academicisme 
i la modernitat.

Entre els paisatges de la Serra de Tramuntana troba el seu lloc Pau (Palma de Mallorca, 
1972), que situa Atlas i Axis, els seus famosos cans, en aquest entorn, que ja ha servit com 
a fons en altres ocasions de les seves aventures, publicades a Espanya (Dib-buks), França 
(Ankama Éditions), Holanda (Dark Dragon Books), Itàlia (Tunué), Polònia (Timof) i Anglaterra 
(Titan Books); els dos volums publicats fins ara han estat finalistes de premis europeus, com 
ara el Prix du FIBD de Angoulême, la BDGest, els del Saló del Còmic de Barcelona, o el Premi 
Nacional de Còmic l’any 2012. 

Guillem March (Palma de Mallorca, 1979) és un autor de caire realista que ha fet madurar 
el seu estil a les pàgines i les cobertes de l’«univers Gotham» de DC Comics. A la seva in-
tervenció ha cercat un punt intermedi entre les pintures ciclòpies de Josep Maria Sert i el 
costumisme assossegat de Pilar Montaner de Sureda. Actualment combina la seva col·labo-
ració com a portadista amb la multinacional americana DC amb treballs més personals per 
a l’editorial francesa Dupuis. Ben aviat editarà els dos volums de Mo.Ni.Ka, amb guions de 
Thilde Barboni.

En aquesta mateixa zona Paco Díaz (Port de Pollença, Mallorca, 1967) suggereix una histò-
ria, que integra, a manera de vinyetes, les obres de Leo Gestel i Archie Gittes, en un intent 
d’obtenir la fusió estilística dels tres autors. Paco Díaz és segurament el més polifacètic 
dels autors locals, i els darrers anys està centrat en la seva col·laboració amb l’americana 
Marvel Comics, en sèries com X-Men, Lobezno o Scarlet Spiderman, mentre desenvolupa 
en paral·lel un projecte propi per al mercat americà.

Álex Fito (Mèxic DF, 1972) ens relata, al voltant de les seves pintures, el tràgic final d’Amedeo 
Modigliani i la seva dona, i la del falsificador de la seva obra, Elmyr de Hory. Fito és molt 
conegut gràcies a la tira Camila, Pequeña Bestia Parda, que ha publicat durant anys al diari 
Última Hora, i que recentment ha deixat pas a Moñigotes, amb un dibuix més esquemàtic, 
que manté, però, el seu caràcter crític i irònic.

ZONA 2
Els engranatges del nous llenguatges

En aquesta segona zona s’agrupen les avantguardes històriques, el cubisme, l’abstracció i 
l’expressionisme a partir d’obres significatives del moment i que pertanyen a artistes recone-
guts com Calder, Man Ray, Picasso i Miró.

Jaume Balaguer (Palma de Mallorca, 1971) recontextualitza la granera descontextualitzada 
per Man Ray, la converteix en personatge de còmic i la integra als seus dibuixos, proposant 
un gag fresc i proper, que no preten res més que la complicitat i el somriure de l’espectador. 
Jaume Balaguer combina el seu treball de còmic i il·lustració amb l’humor gràfic a la tira 
diària Albercocs i Cireres, per al diari Última Hora.

Juan Lassalle, «Ata» (Santander, 1971), s’apodera no només de l’obra sinó de la figura ma-
teixa de Picasso per a oferir-nos una proposta desbaratada i plena d’humor, com és habitual 

als seu treballs. Aquest autor basc, radicat a Mallorca, és col·laborador habitual de la revista 
humorística TMEO i editor del segell Autsaider Cómics.

En la seva intervenció a la sala dedicada a Joan Miró, Pere Joan (Palma de Mallorca, 1956) 
ens presenta dos personatges-taques que dialoguen sobre la naturalesa del món mironià, 
mentre recorren la sala i interactuen amb altres éssers d’aquest univers tou, tan lligat a la 
seva obra. Pere Joan és un dels autors més personals i inclassificables del panorama nacional. 
Ja als anys 80 fou un dels principals exponents del corrent renovador del còmic nacional, i 
continua experimentant amb el mitjà a cadascun dels seus nous treballs.

ZONA 3
Aproximació a evidències i intersticis

En aquest espai conviuen els diversos corrents i moviments artístics de les dècades dels sei-
xanta, setanta i vuitanta, com el Fluxus, el videoart, el neoexpressionisme, la transavanguar-
da, l’abstracció geomètrica i la nova figuració.

Rafel Vaquer (Palma de Mallorca, 1957) crea una nova performance i una videoinstal·lació 
protagonitzada pel seu popular personatge Johnny Roqueta, que unifica l’obra de Nam June 
Paik i la violoncel·lista Charlotte Moorman, amb el vídeo de Wolf Vostell, en una proposta 
transgressora i irreverent.

La intervenció de Bartolomé Seguí (Palma de Mallorca, 1962) es desenvolupa en un dels es-
pais més complexos d’«Implosió». A partir de l’obra Kiss Munich de Darío Villalba construeix 
la història de l’instant quotidià de la besada entre els personatges del quadre, desdibuixant 
els límits entre còmic, pintura i escultura, integrant les obres d’aquesta zona a la manera 
d’un bloc i situant al cap damunt una onomatopeia com a referència a Roy Lichtenstein i 
les seves interpretacions a l’art del còmic. Bartolomé Seguí fou guardonat amb el Premi 
Nacional de Còmic l’any 2009 pel seu àlbum Las serpientes ciegas, juntament amb el 
guionista Felipe Hernández Cava, amb el qual continua col·laborant. Ha donat vida a les 
Històries del Barri del guionista Gabi Beltrán, treball guardonat amb el Premi Ciutat de 
Palma de Còmic 2010.

La intervenció de Max (Barcelona, 1956) interactua amb dues obres de Miquel Barceló, que 
corresponen a períodes diferents, molt allunyades entre si, tant per la seva temàtica com per 
la seva estètica. Interrelaciona amb humor les temàtiques heterogènies de les dues pintures 
i crea una seqüència narrativa purament visual que transforma els quadres de Barceló en 
vinyetes de còmic i, tot l’espai, en una gegantina tira d’historieta. L’any 2007 Max fou el pri-
mer autor guardonat amb el Premi Nacional de Còmic pel seu àlbum Bardín, el superrelista.

ZONA 4
Moviments gravitacionals entorn d’allò contemporani i allò actual

En aquest espai, en el qual té un paper destacat l’obra Der Italianer (The Cow), de Bernardí 
Roig, un altre dels autors proposats per CòmicNostrum, Canizales (Cali, Colòmbia, 1972), 
introdueix l’espectador en un joc de miralls. L’observador que observa l’observador de l’obra, 
i qüestiona amb ironia, aprofitant la duresa de l’obra de Roig, el capitalisme caníbal i el be-
nefici unilateral del model polític occidental.




