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Es Baluard ha desenvolupat, des de finals de 2015 i al llarg de l’any 2016, un projecte 
relacionat amb el turisme el qual, a partir de diferents fases i accions de producció i 
investigació, tenen la seva culminació l’estiu de 2017. 
 
El projecte ‘Ciutat de vacances’ en el qual s’integren, Es Baluard Museu d’Art Modern 
i Contemporani de Palma, Arts Santa Mònica (Barcelona); Istituto Europeo di Design 
(IED Venècia) i Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), es va iniciar com 
un treball en procés, els anàlisis i reflexions del qual es desenvolupen a través de 
participacions col·lectives produïdes des de 2015 i que prossegueixen durant aquests 
mesos. 
 
Compta amb el suport de: Acción Cultural Española (AC/E),  Vicepresidència i 
Conselleria d’Innovació, Investigació i Turisme de les Illes Balears (Agència de 
Turisme de les Illes Balears ATB),Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana i 
la col·laboració de la  Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) i Polo 
Museale del Veneto. 

 
Claus: 
 

 Un treball en procés i una coproducció entre diverses institucions 
 

 ‘Ciutat de vacances’ a Palma s’articula al voltant de dos eixos: 
 

Lo privat / lo públic 
L’imaginari del mite turístic 

 
 A l’exposició a Palma les produccions pròpies dialoguen amb altres artistes 

d’àmbit nacional i internacional. 
 

 Una activació i revisió del context amb diferents accions de mediació i 
activitats que es complementen amb la línia oberta d’analítiques i l’espai de 
documentació. 
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Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
 
TÍTOL DE L’EXPOSICIÓ: ‘Ciutat de vacances’ 
 
PRODUCCIÓ PRÒPIA: Left Hand Rotation, Marina Planas, Miguel Trillo, Neus Marroig, Ana A. 
Ochoa, Juan Aizpitarte, Ángel Marcos, Idensitat (Gaspar Maza-Ramon Parramon) e Irene 
Pittatore 
  
PRÉSTECS: Irene de Andrés, Xisco Bonnín, Mélissa Epaminondi, Daniel Gasol, Adrian Melis, 
Joan Miró y Massimo Vitali 
 
ANALÍTICA: Jana Leo, Marc Morell, Fran Simó i Tomás Ruiz-Rivas 
 
CONTINGUT: Després d’una primera presentació-exhibició entre el maig i el juliol d’enguany 
en el Museo di Palazzo Grimani de Venècia. El projecte «Ciutat de vacances», en el qual 
s’integren l’Arts Santa Mònica (Barcelona), l’IED -Istituto Europeo di Design (Venècia) i, 
recentment, el MACA Museu d’Art Contemporani d’Alacant, a través del Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana, es presenta a Palma en una versió amplificada amb artistes 
nacionals i internacionals i produccions pròpies. El projecte es va iniciar com a un treball en 
procés, els anàlisis i reflexions del qual es desenvolupen a través de participacions 
col·lectives relacionals en diàleg amb agents diversos, propostes creatives i intervencions 
analítiques en xarxa. 
 
COMISSÀRIA: Nekane Aramburu 
 
PRODUCCIÓ: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
 
LOCALITZACIÓ: Planta 0 
 
DATES D’EXPOSICIÓ: Del 26 de maig al 22 d’octubre 2017 
 
INAUGURACIÓ: 25 de maig 2017 a les 20:00 hores 
 
DOCUMENTACIÓ: Es Baluard 
 
MUNTATGE: Xicarandana, Fabián Pereyra, Escena Audiovisual, Es Baluard 
 
PINTURA: Pinturas Durán 
 
DISSENY GRÀFIC: Miguel Lindo, Ramon Giner, Es Baluard 
 
RETOLACIÓ: Julià Homar, Impresrapit 
 
TEXTOS: Nekane Aramburu i Marc Morell 
 
TRADUCCIÓ: Àngels Àlvarez, Nicola Walters 
 
ASSEGURANCES: March JLT Correduría de Seguros, Correduría Salomó Bonet & Godó. 
 
TRANSPORT: Balears Art i Llar. 
 
AGRAïMENTS: Anne Alessandri (Frac Corse), MACBA, Fundación 365, Impresrapit, Balearia, 
Foto Ruano Pro, Ben Amics LGTBIQ, Universitat de les Illes Balears (UIB), GREC i Federació 
d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència balear, Col·legi Oficial de Guies Turístics de 
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les Illes Balears, Lleonard Muntaner Editor, Los Oficios Terrestres, Miguel Ángel Suárez (ADN 
Galería), Carlos Durán (Galería Senda), Eduardo Gamero (Foment del Turisme de Mallorca), 
Toni Gómez (Foment del Turisme de Mallorca), Air Europa, Alfons Méndez (Institut d'Estudis 
Menorquí), Lourdes Guasch (Arxiu Històric d'Eivissa), Inmaculada de Benito, Raimond Jaume 
(Ports de Balears, Autoritat  Portuària de Balears), Ricardo Recio Bravo (Ports de Balears, 
Autoritat Portuària de Balears),Marta Moriarty, Margarita Pérez-Villegas Ordovás, María 
Frontera, Antoni Mª Rosselló, Cati Pomar, José Manuel Ariza, Elena Martínez, Daniel García, 
Javier Vich, Eduard Moyà, Xim Llompart i Jordi Planella, i a tots els artistes, col·leccionistes, 
institucions i entitats que han col·laborat en aquest projecte. 
 
ACTIVITATS 
 

- 7 de juny a les 19h. Visita exclusiva per a Amics d’Es Baluard a l’exposició “Ciutat de 
Vacances” amb Nekane Aramburu, comissària de l’exposició. 

- 15 de juny a les 18h. “Una aproximació al turisme rosa a la Mediterrània”. Taula 
d’investigació. Grup tancat amb la col·laboració de Ben Amics i UIB. 

- 25 de juny: Apertura congrés Congrés Critical Turism organitzada pel Congrés Critical 
Turism i UIB. Col·labora Es Baluard. Lloc: Es Baluard. Activitat tancada 

- 27 de juny “Critical Tourism Studies”. Taula rodona sobre el turisme a Mallorca. 
Organitzada pel Congrés Critical Turism i UIB. Col·labora Es Baluard.  Lloc: Tryp 
Bellver. Activitat tancada per Amics d’Es Baluard. (Horari per confirmar) 

- 25 d’agost a les 9.30h. “100 anys de Bonet de Sant Pere”. Visita – berenar en record a 
Bonet de Sant Pere. Activitat gratuïta oberta al públic prèvia inscripció. Aforament 
limitat. Informació i reserves a activitats@esbaluard.org 

- 4 d’octubre a les 19h. “Turismografies” sessió a càrrec de Marc Morell. Activitat 
gratuïta i oberta fins a completar aforament. 

- 17 d’octubre a les 19:00h 
- "Moralitat i boom turístic" xerrada-presentació  de l’historiador i periodista musical 

Tomeu Canyelles a partir dels llibres Els Picadors Mallorquins: Seductors i seduïts 
durant el boom turístic i L'illa desvestida. Moralitat contra nuesa a les platges 
mallorquines. Activitat gratuïta i oberta fins a completar aforament. 
 

Concursos de fotografia: 
 
 #VacancesPalmaBarcelona concurs d’instagram amb la col·laboració de l’Arts 

Santa Monica. Per a públic general. De l’1 al 31 de juliol 2017 
 “Les teves vacances a una Ciutat de Vacances” III Concurs de fotografia per a 

joves Es Baluard. De l’1 de juliol al 31 d’agost. Joves de 13 a 17 anys. Col·labora 
Foto Ruano 

Educació 
 

- Juliol i agost, de dimarts a divendres a les 10h. “Vine a refrescar-te a Es Baluard” 
visites dinamitzades per a escoles d’estiu i altres entitats educatives. Activitat 
gratuïta. Reserva prèvia a través del 971 908 200. 

- 26 de juliol a les 10h. “És aquesta la imatge de Palma?” dinamització de la peça 
Imatge pública de Neus Marroig amb l’artista. Grup tancat de joves. 6 setembre a les 
18h. “És aquesta la imatge de Palma?” dinamització de la peça Imatge pública de 
Neus Marroig amb l’artista. Activitat gratuïta oberta al públic prèvia inscripció. 
Aforament limitat. Informació i reserves a difusio01@esbaluard.org 

Mediació 
 

- A partir del 2 de juny, tots els divendres d’11h a 13h. Activitat de mediació dins sala.   
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- 21 de juny a les 19h. Activitat de Mediació amb el Col·legi Oficial de Guies Turístics 
de les Illes Balears. Grup tancat. 

- Treball en procés i en xarxa a altres territoris amb col·lectius de guies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ciutat de vacances” és un projecte de: 
 
 

 
 
 
Amb el suport de: 
  

  
 
 
Amb la col·laboració de: 
 

  
                                                             
 
Més informació: 
 
 

#CiutatDeVacances 
 
Web Ciutat de vacances: www.ciutatdevacances.eu  
 
Facebook Ciutat de vacances: @Ciutatdevacances 
 
Perfils Es Baluard: 

 
Facebook: @esbaluard.museu 
Twitter: @EsBaluard 
Instagram: @esbaluardmuseu 
Vimeo: @EsBaluard 
Youtube: @MuseuEsBaluard 
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TEXTOS 

 

Text de Nekane Aramburu 

 

Entre el sol i l'ésser, ciment i aigua. Horitzons retallats pels pals de iots de luxe o 
grans creuers de molts pisos. El reclam de «festa i sangria» és el començament de la 
llegenda, com ho van ser les noces de mel i ho continua sent cada capvespre amb 
una llum tan immaculada que fa pensar en el plató de la pel·lícula El show de 
Truman. La memòria d'allò que és tangible amb prou feines serveix quan ja tot és 
mite i relat de ficció.  

Cada interfície ho verifica, els xips dels mòbils, les càmeres de vídeo i les tauletes ho 
certifiquen. Vivim en un planeta d'imatges i de gestos clonats, un territori únic de 
túnels, passadissos i portes que donen a parcs temàtics connectats. 

Després de superar l'era industrial, la terciarització de l'economia comporta tant 
noves plusvàlues de l'espai urbà com la transformació dels models de ciutat 
capitalista que ha implantat la turistificació de les ciutats. 

La circulació planetària de masses de població que difícilment distingeixen entre 
temporada alta, associada al bon temps, i la calendarització del seu oci en períodes 
menys sol·licitats, estan transformant d'una manera cada cop més intensiva i 
accelerada els hàbits socials i la fesomia de les principals urbs.  

Els prototuristes que cercaven un interval de sol en les seves vides s'han multiplicat 
fins a donar lloc a nous corrents migratòries que creuen els nuclis de les principals 
ciutats associades a mites postmoderns. Aquí, la vella Europa —la dama decadent que 
va acollir els grands tours— mostra avui, en els límits d'un Mediterrani convuls farcit 
de nuclis històrics tematitzats i costes d'aigües turqueses superpoblades, els límits 
d'un somni. 

 

Marxar de vacances 

Joves aristòcrates, escriptors, creadors i intel·lectuals acostumaven, ja des del segle 
XVII, a abandonar els seus països d'origen freds per descobrir territoris i cultivar-se en 
una pràctica que va rebre el nom de Grand tour, tot i que el seu precedent es pot 
trobar en el Renaixement, quan artistes i humanistes viatjaven a Itàlia per conèixer 
la cultura clàssica. Alguns, com ara Gustave Flaubert, exploraven durant anys indrets 
d'Egipte, Síria, Palestina i altres països del Mediterrani com a font d'inspiració; el 
viatge era un impuls per a la transformació de l'individu en diàleg amb els paisatges i 
els monuments. Una sensació també tangible en els escrits d'un altre gran viatger, el 
filòsof Jacques Derrida, que ens aproxima una i altra vegada a estudiar la humanitat 
en trànsit, en escenaris no familiars, subjectes a les inclemències del canvi interior i 
exterior. En un altre pol hi ha els trajectes d'anada i tornada amb un format massiu, 
mercantil i especialitzat com destaca John Urry, sociòleg britànic, un dels analistes 
més destacats en turisme i mobilitat com a fenomen desenvolupat a partir del 
capitalisme postindustrial.  

Agafar vacances és una pràctica social en què el vector que uneix temps, espai i oci 
creix exponencialment a mesura que les jornades laborals i els drets dels treballadors 
es van anar regulant. 

La instauració del descans laboral es va estendre a partir del 1948, quan 
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l'Organització de les Nacions Unides va proclamar, en l'article 24 de la Declaració 
Universal dels Drets Humans, que totes les persones tenen dret a unes vacances 
periòdiques retribuïdes.  

Als anys setanta van començar els anomenats tourism studies, un dels fundadors dels 
quals va ser Dean MacCannell, que va publicar una obra essencial per entendre 
aquest fenomen: El turista. Una nueva teoría de la clase ociosa. 

Avui dia, la perspectiva del viatger i la mirada del turista de masses conflueixen en 
els escenaris del consum capitalista, de l'oci i del plaer. Els llocs són tots el mateix, 
quan tot és turisme. 

 

Les ciutats de vacances  

Marc Augé afirmava que el turisme era «una visita al futur que recobra tot el seu 
sentit més endavant».1 La primera campanya oficial de promoció turística espanyola 
es va produir arran de la celebració de les exposicions universals de Barcelona i 
Sevilla (1929), i, segons diversos especialistes com Ana Moreno Garrido, avui en dia 
encara es continuen explotant els mateixos plantejaments de propaganda turística i 
apologia del monument. Fonamentalment, el turisme a l'Estat espanyol es va 
desenvolupar durant el franquisme no tan sols per les seves possibilitats 
econòmiques, sinó també com a mesura propagandística i fórmula per transcendir 
l'autarquia del règim dictatorial. El 1951 es crea el Ministeri d'Informació i Turisme, i 
es comença a desenvolupar tota una sèrie d'estereotips sobre el sol i la platja 
vinculats a Benidorm, la Costa Brava, la Costa del Sol i les Illes Balears.  

La definició establerta de «ciutat de vacances» —que la majoria associa ja unida a 
llocs del tipus Marina d’Or— fa referència explícita al conjunt artificial d'edificis, 
hotels i apartaments amb nombrosos serveis associats, amb camp de golf inclòs, que 
estan situats en localitats costaneres i concebuts de manera que el turista que s'hi 
allotgi no s’hagi de desplaçar a les principals urbs o pobles als quals està naturalment 
inscrit. 

La primera, als anys seixanta, és la Pobla de Farnals, ideada pel publicista de Ràdio 
València Juan Granell, el qual, inspirat en els documentals de Fox Movietone sobre 
les fórmules emprades als Estats Units, va construir espigons per a platges artificials i 
un port esportiu per a un poble que no en tenia. 

Els grans resorts, les ciutats balneari o les urbs centrades només en l'oci com ara Las 
Vegas, o la fantasia a la manera d’Orlando, evidentment són un corrent de 
procedència nord-americana lligat al consum i als creixements de postguerres i 
postcrisis en les seves diverses onades i etapes. 

Així mateix, les reproduccions temàtiques com a conglomerat de moltes altres, com 
per exemple el Poble Espanyol de Barcelona (1929) o el de Palma (1965), proposen 
un altre tipus d'experiència turística vinculada a la representació. Una momificació 
iconogràfica d'allò que és real que avui té lloc a l'inrevés en casos com el del barri 
Gòtic de Barcelona. 

«(...) el Barri Gòtic és un invent. Un invent conscient, construït sobre la dèbil 
evidència d’una certa concentració d’edificis gòtics, però plantejat des dels seus 
inicis com una recreació del passat, un falsejament del centri històric de 
Barcelona».2 
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Estat de turisme 

Per evitar la mort del sol, els asteques feien sacrificis humans i d'aquesta manera 
l'alimentaven de cors i de sang. El déu solar, en totes les representacions i cultures —
tant se val si es diu Hèlios, Utu, Inti, Ra, Amateratsu, Tonatiuh o Kren—, connecta els 
homes amb la terra i els dona vida, acostant-los a la llum, la purificació i la 
revelació. Els primers turistes van ser els pelegrins a Olímpia i a Roma o als diversos 
centres de la història de les religions, que cercaven precisament la redempció i la 
il·luminació immortal. No podem mirar fixament al sol, però sí escalfar-nos-hi i 
esperar que ens transformi, aturant-nos una estona sota els seus raigs. 

Els turistes parteixen de la informació i del desig com a motor de mobilització 
corporal. La preparació o la crida prèvia ho anticipa tot.  

Instal·lar-se al mirador, a la talaia i al balcó amb vistes els atorga un poder simbòlic 
sobre l'horitzó i sobre els altres. 

Lucy R. Lippard, la publicació de la qual del 1999 On the Beaten Track: Tourism, Art 
and Place és ja tot un clàssic, afirma que un lloc per viatjar no es tria per la seva 
bellesa, sinó per la promesa que comporta implícita. En el seu llibre també analitza 
nocions com ara autenticitat o exotisme, i la construcció de les ciutats com a objecte 
de desig per al futur turista impulsat, en bona part dels casos, pels estereotips i un 
restyling programat. Per als turistes, la representació sublim del paisatge urbà o 
natural, l'hegemonia de la imatge tipificada per l’impuls dels fullets, guies de viatge i 
catàlegs d’operadors turístics, els arquetips en el gest i els costums, l'economia de 
signes, la repetició de codis visibles i identificables i l'instint de comunió col·lectiva 
—en ramat o en parella— són els factors clau per entendre i revelar l'experiència que 
doten de sentit el seu trasllat. Les situacions i les escenes creades en l'imaginari 
abans de marxar de vacances, la visita a la ficció i aquells efectes que són 
configurats i reintegrats en l'escenari escollit esdevenen constants en cadascun dels 
passos del ritual turístic. 

A més a més, actualment el turisme contemporani s'associa a allò que és instantani. 
Com una antropofàgia de la mateixa imatge comercialitzada, expandida, apropiada i 
deglutida novament en el mateix sistema que el va crear, que transcendeix la postal 
i l'àlbum familiar per multiplicar-se a les xarxes socials. 

Un exercici d'antropologia funcional emana del treball de Martin Parr, que entre els 
anys 1987 i 1994 va fotografiar grups de turistes als llocs que solen visitar, alienats 
en el seu ritual. 

Durant el trànsit pel territori de la ficció es produeix la reconstrucció, es compara la 
representació i es toca lleument, amb prou feines amb la punta dels dits, la imatge 
del desig. L'experiència és apropiació, transmissió i relat. 

John Urry va desenvolupar el concepte de tourist gaze o mirada turística a partir del 
seu llibre del mateix nom, publicat el 1990 —avui dia tot un referent—, en què 
adverteix que qualsevol lloc, per més anodí que sigui, pot ser susceptible d'esdevenir 
una localització turistificable. 

«La mirada es construeix a través de signes, i el turisme implica la recopilació de 
signes. Quan els turistes veuen dues persones fent-se un petó a París, allò que 
capturen en la mirada és el París atemporal i romàntic. Quan veuen un petit poble a 
Anglaterra, allò que miren és l'autèntica vella Anglaterra.»3 

Així, doncs, cada cop més els carrers i els passejos són espais comunitaris per a la 
inversió capitalista, tant com les platges i els locals d'oci són paradigma del plaer i 
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del consum intens i calendaritzat. El lloc públic és la icona del consum material, tant 
se val si és un aeroport o una costa paradisíaca. 

La crida dels descobriments interculturals va associada a l'anomenat turisme cultural, 
que sobretot és urbà. El turista de sol i platja s'acosta a la ciutat tan sols si està dins 
del programa contractat o si durant la seva estada la meteorologia empitjora.  

Museus, galeries, monuments històrics, catedrals o teatres són fites dels circuits 
d'estratègies que «venen» una marca de ciutat, tant com ho són ara les principals 
franquícies de moda, complements i menjar ràpid que procuren, des de l'epicentre 
urbà, un estatus més enllà del souvenir o de les invocacions folklòriques. Expulsant el 
petit comerciant, el centre urbà és ja un gran shopping mall de franquícies reproduït 
en sèrie a escala planetària. 

 

El dilema  

El turisme cultural s'ha normalitzat com una manera d’actuar no tan sols per a la 
ciutat-marca, sinó que s'integra ja com un dels cinc programes principals del Consell 
Internacional de Museus (ICOM) i, per tant, és socialment beneficiós, tant com ho és 
l'intercanvi de cultures. 

El màrqueting urbà i el model de ciutat-marca comporten per si mateixos un sistema 
tentacular que dona lloc a l'inexorable procés de museïtzació de l'hàbitat quotidià i a 
l'especulació amb l'hospitalitat. Com ja s'ha vist, els nuclis urbans històrics convertits 
en parcs temàtics d'ells mateixos són també grans shopping mall, en què les mateixes 
botigues i cadenes de franquícies s'estenen i es repeteixen. En el seu llibre La 
societat de l'espectacle, Guy Debord va descriure el turisme com un «subproducte de 
la circulació de mercaderies». Les ciutats han esdevingut, doncs, una mercaderia 
turística que clona les seves ofertes i que reprodueix les mateixes problemàtiques, 
començant sempre pels centres històrics i les zones de platja. Les repercussions 
socials i sobre les mateixes urbs revelen situacions que es reprodueixen 
contínuament i que menen invariablement a dues constants: homogeneïtzació i 
desertificació. 

La relació entre la indústria turística i el mercat immobiliari, el creixement econòmic 
hoteler i el lloguer de vacances estès a una pèrdua del territori, del barri i de la 
intimitat. Per això s’ha produït la saturació i l'obstrucció de la via pública i l'urbicidi 
del barri Gòtic de Barcelona, que ha vist desaparèixer un 45% de la població, alhora 
que l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) s'enfronta al colonialisme 
capitalista que propicia la inversió immobiliària. A Mallorca i a Eivissa hi ha un 
problema greu d'accés a l'habitatge d'arrendament regular per a residents pel boom 
del lloguer turístic. 

El sòl urbà és, doncs, un punt de trobada i de distanciament entre els hostes i la 
població amfitriona que suposa, en primer lloc, una transformació de les identitats, 
la mercantilització de la cultura, l'especulació d'allò que és privat i l'apropiació d'allò 
que és públic. 

La persona visitada no es troba en un estat de turisme. Tot i que no formi part 
d'aquesta indústria —com indica Lucy R. Lippard—, ha de rebre els visitants com a 
imposició o colonització. 

El conflicte per la pèrdua de l'espai públic natural, urbà i residencial és una qüestió 
sagnant dia a dia. El déu del sol sembla que continua exigint víctimes. 
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Des del sud, i ubicades en un Mediterrani bressol de la civilització, ruta de creuers i 
icona de la representació del sol i platja, quatre ciutats: Venècia, Palma (Mallorca), 
Barcelona i Alacant plantegen diversos estadis d'una mateixa problemàtica. Per 
iniciativa d'Es Baluard, apareix Ciutat de vacances, que dona lloc a una coproducció 
intensa i extensa que va creixent i sumant esforços des de la creació artística i la 
investigació. 

A través de diverses propostes artístiques ens proposem documentar la transformació 
social i urbanística amb l’objectiu d'analitzar i de desenvolupar vies d'entesa en 
temps real en un marc de reflexió i d'actuació responsable i respectuós. La decisió de 
situar-nos, per a la primera presentació, al Museu di Palazzo Grimani de Venècia 
agafa sentit com a punt de referència de l'apogeu del turisme cultural d'elit que 
s'acosta a la biennal d'art en comunió devocional amb l'entorn; una Venècia que avui 
dia encara creu que es pot representar a si mateixa. 

Amb aquest projecte, tal com considera Lippard, els artistes poden contribuir a una 
reformulació del turisme («ja que, al cap i a la fi, el seu paper és ensenyar la gent a 
mirar») i ens poden ajudar a entendre aquest món en què vivim i les seves 
mutacions. 

 
1 GANAU CASAS, Joan. «La recreació del passat: el Barri Gòtic de Barcelona, 1880-1950», en Quaderns 
d’Història, núm. 8, 2003, pp. 257-272. 

2 AUGÉ, Marc. «Un etnólogo en Disneylandia», en El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. 
Barcelona: Gedisa editorial, 1998 (1977), p. 23. 

3 URRY, John. The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. Londres/Newbury 
Park/Nueva Delhi: SAGE Publications, 1990, p. 3. [Text original: «The gaze is constructed through signs, 
and tourism involves the collection of signs. When tourists see two people kissing in Paris what they 
capture in the gaze is ‘timeless romantic Paris’. When a small village in England is seen, what they gaze 
upon is the ‘real olde England’»]. 

 
Ciutat de vacances: Palma 
 
A la sala d’exposicions temporals del museu presentem una tria de les produccions 
desenvolupades i les fem dialogar amb altres obres que complementen o vehiculen 
plantejaments i focus de reflexió des de la creació contemporània. 
 
La imatge de l’arxipèlag balear es comença a fer visible a l’exterior a partir del llibre 
de José Vargas Ponce, publicat a Madrid el 1787 amb el títol Descripciones de las 
islas Pithiusas y Baleares, i es propaga com a paisatge i llegenda gràcies a l’obra dels 
pintors que arribaren a les illes cercant la llum, i a viatgers mítics com ara l’arxiduc 
Lluís Salvador. El turisme de masses que s’inicia a Europa després de la segona guerra 
mundial assenyala Mallorca com a primera destinació de la Mediterrània, que es posa 
de moda per al descans vacacional d’estrangers procedents dels països del nord i de 
l’àmbit nacional després de les campanyes publicitàries de lluna de mel del 1946 
impulsades pel Foment del Turisme de Mallorca (una de les institucions de promoció 
del turisme més antiga del món). En paral·lel, la Llei del sol de 1956 va donar lloc a 
una construcció urbanística intensiva a la costa que es va estendre, així mateix, a 
Eivissa i a Menorca el 1960, i que va marcar la terciarització de les illes i l’associació 
amb el tema vacacional. És l’època del boom del turisme, reclam de banys de mar i 
relax romàntic, que el cantant i compositor Bonet de San Pedro -de qui enguany se 
celebra el centenari del naixement- propaga en melodies comercials i aferradisses. 
Avui, la cançó de l’estiu també està desestacionalitzada.  
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L’impacte del turisme en les identitats locals revela l’evolució i la transformació de 
la població receptora i el territori, però també el marc geopolític complex dels 
països competidors, les estratègies dels majoristes de viatges, els excessos del 

turisme massiu de baix cost i l’evolució de la societat de consum en creixement 
exponencial. Així doncs, les destinacions urbanes com ara Palma experimenten una 
gran pujada, a més d’un canvi d’identitat envers una imatge de luxe i estatus a gust 
dels inversors estrangers. 

Estadístiques i imatges en són el baròmetre. Tal com diu John Urry, els turistes 
cerquen una representació realista d’allò que han internalitzat en les postals i en les 
guies, amb la qual cosa la fotografia es vincula totalment a la mirada turística, a 
l’organització de l’experiència i a la identificació del mite preconcebut, anterior al 
desplaçament. Les imatges organitzen l’anticipació dels llocs que visitem i 
estructuren els records i el relat. La memòria de cada visita i els seus moviments es 
guionitzen, bàsicament, a través de les fotografies i del text, sobretot verbal, amb el 
qual entreteixim les imatges quan les mostrem als altres. Des de Martin Parr, 
nombrosos artistes fotògrafs nacionals i internacionals han estructurat precisament el 
seu treball en la reflexió de la mirada d’aquest turista, en sèries conegudes com ara 
les que parlen de Magaluf, que ja s’han comentat moltes vegades. 
 
A «Ciutat de vacances» proposem una metodologia diferent, i reprenem com a punt 
de partida estereotips de la fotografia i de la iconografia contemporànies per poder 
desenvolupar hipòtesis de lectura transversals i allunyades del formalisme en ús i 
basades en treballs de camp processuals deslocalitzats i vinculats a una pedagogia 
experimental que entén in situ el canvi històric, social i urbanístic que vivim. 
 
Fa un any es va poder veure a Es Baluard una obra de la sèrie «Protocolli Veneziani» 
d’Antoni Muntadas en la qual l’artista desconstrueix la imatge de Venècia facetada 
per la seva pròpia marca com a destinació. Cada projecte del museu s’interrelaciona 
com una línia programàtica cohesionada amb l’objectiu de dotar de sentit l’art 
contemporani respecte a la societat actual. 
 
«Ciutat de vacances», a Palma, s’articula sobre dos eixos: la dicotomia d’allò privat 
envers allò públic, d’una banda, i, de l’altra, l’imaginari del mite turístic. Ambdós, 
enllaçats fonamentalment per l’anàlisi i la construcció del fenomen del turisme a 
través de la mirada de l’amfitrió i de l’hoste, de l’economia i l’ecologia, des del fet 
proper balear i mediterrani al paradigma global. 
 
El patrimoni fotogràfic de postals i cartells històrics i la gravació d’imatges en 
moviment són instruments utilitzats pels artistes i els turistes com a mitjà i finalitat. 
A més, també influeixen els orígens del cinematògraf, l’associació dels relats a través 
dels documentals o les nombroses pel·lícules d’amateurs, d’oci i de propaganda, que 
incentiven les eleccions dels turistes en els seus desplaçaments i el gest propi que les 
reproduirà. 
 
Podem pensar que tot mite parteix d’una imatge. L’abstracció d’un sol concebuda 
per Joan Miró ha estat un referent mundial des del 1983, associat a les campanyes de 
Turespaña com a imatge corporativa del turisme espanyol, com així mateix ho és 
l’aplicació anterior, el 1973, en el també cèlebre cartell del Foment del Turisme de 
Mallorca.  
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Les dinàmiques identitàries revelen la veritat dels adoradors del sol i la llum quan 
onades de turistes incombustibles es llancen a les seves flamarades per plaer, 
redempció o curiositat. 
 
La fotografia és l’acte de màgia que en captura la incandescència. Aquest exercici 
ritual es revela i manifesta com a testimoni de l’evolució social i dels progressius 
objectius mercantilistes vinculats a la seva indústria a través del document 
fotograficoturístic. A partir de les postals i dels cartells dels diferents períodes, el 
patrimoni fa història i arqueologia de llocs i moments, com en feren també les 
reproduccions realitzades per Herwin Hubert. Això mateix succeeix amb Josep Planas 
i Montanyà, introductor de la postal a manera d’instrument comercial turístic i qui 
desenvolupà com ningú un documentalisme amable de l’expansió a les Illes Balears 
de l’anomenada balearització. Les fotografies per encàrrec que va fer per als hotels 
són essencials per entendre el fenomen. A Es Baluard, amb la col·laboració de la 
Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, hem reeditat una selecció d’aquestes 
postals vintage que mostren l’evolució dels formats de transmissió, reclam i traspàs 
de la mirada d’acord amb les demandes. 
 
Així, analitzant aquests materials promocionals, no només des de Mallorca sinó 
també, per exemple, els del grup Thomas Cook i la seva revista Holidaymaking, 
s’observa l’evolució progressiva de les imatges de la destinació, durant els anys 
cinquanta centrades en la catedral, el folklore, les barques de pescadors i la 
idealització de la tradició, i més endavant en els nous hotels, les vistes de platges, 
piscines i turistes bronzejats en primer pla. És a dir, la identitat grupal i territorial se 
substitueix per donar pas a l’homologació i a la deshistorització. 
 
La ciutat de Palma revela així un dels eixos de l’exposició, tot comparant-la a 
exemples que antecedeixen la seva dinàmica, a Barcelona i a Miami, i que evidencien 
presents i futuribles. 
 
La gentrificació és un dels símptomes de les problemàtiques inherents a 
l’assentament turístic. Una de les primeres accions de visibilització organitzada per 
Es Baluard va ser el taller del col·lectiu Left Hand Rotation, que va permetre, a més 
d’aglutinar el sector artístic i activista proper a les seves circumstàncies, reflexionar 
des de l’acció sobre la metàstasi de les icones de ciutat i la seva decadència. Tres 
artistes vinculades a les Balears, Marina Planas, Neus Marroig i Irene de Andrés, 
també adopten com a punt d’anàlisi la imatge. La primera, a través de la influència 
del seu avi Josep Planas i Montanyà; la segona, utilitzant citacions de llibres i guies 
de viatge de referència; i, la tercera, mitjançant les ruïnes de les sales de festes i 
discoteques d’Eivissa, icona de l’oci. Les estructures i planejaments d’espais 
urbanitzats com ara els resorts solen ser illes dins les illes, el parc temàtic (com tan 
precisament relata Michel Houellebecq a la seva novel·la Plataforma), que en 
l’exponent més kitsch ens presenta Xisco Bonnín després de la presa de contacte amb 
el Paradisus Rio de Oro a Cuba. 
 
Enfront dels circuits organitzats, la dimensió política de ser apàtrida o emigrant 
abordada per Adrian Melis, a manera de reportatge turístic, ens situa sobre un circuit 
performatiu turístic des de la marginalitat. 
 
La incidència de les economies visibles i soterrades o la instrumentalització dels 
espais s’evidencien en quatre treballs artístics produïts durant els dos darrers anys. 
Daniel Gasol proposa una revisió històrica a partir d’una residència artística a Alaró 
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(Mallorca), Irene Pittatore s’ha centrat en els treballadors del sector turístic en una 
ciutat transformada en pur servei al turista com és Venècia, el col·lectiu Idensitat -
activat per Gaspar Maza i Ramon Parramon- va anar explorant llocs semiabandonats 
condicionats per l’estacionalitat, mentre que, en el pol oposat, Ana A. Ochoa 
analitza les estratègies vinculades a les inversions de luxe que transformen allò 
públic en privat, com ha passat amb les operacions realitzades a la ciutat de Miami.  
 
Una transformació que converteix les fotografies del litoral i de les zones annexes, 
explorades per Ángel Marcos, en una arqueologia del present que vaticina 
l’homologació del paisatge. L’imaginari turístic, la identitat grupal i els estereotips 
turístics ens traslladen a un altre enfocament, el dels que utilitzen la imatge com a 
recurs. En el camp expandit d’allò fotogràfic, Ochoa, Marcos i Trillo ens han permès 
produir, en l’espai expositiu, noves formes de lectura de la seva obra a partir dels 
arxius de l’encàrrec de «Ciutat de vacances».  
 
El figurant, en aquest escenari d’anades i tornades, és l’amfitrió, mentre que 
l’hoste, clonat en variables tribals diverses, fotografia i és fotografiat en un bucle 
infinit en el qual actituds, rostres i l’ús estandarditzat del temps de vacances són tot 
u. Miguel Trillo atrapa els gestos corporals i l’epidermis dels nous adoradors del sol, 
estètiques de joves que es repeteixen eternament en els espais d’oci, qualsevol que 
sigui el seu punt geogràfic mundial, en què és la imatge que embalsama el caçador i 
el caçat, el contenidor i el contingut. En un sentit semblant, és el mateix exercici 
que desenvolupa Massimo Vitali utilitzant la fotografia per captar les extensions, els 
llocs d’esbargiment d’alta densitat ocupacional, imatges que sintetitzen una 
coreografia alienant pels parcs tematitzats de l’oci com a santuaris. La llum tan 
especial que emanen les fotografies de Vitali ens remeten de nou a l’exercici 
ancestral de retre culte al déu Sol. Des de la instal·lació, i desconstruint la imatge 
que ens cega i guia, Juan Aizpitarte elabora un exercici complex de sintetització. És, 
seguint la visió postestructuralista de Dean MacCannell, una forma d’aprehensió de 
l’Altre a través de la representació simbòlica. En aquest punt, els sistemes de 
referència són fonamentals. Un camí que, des de l’observació, també planteja 
Mélissa Epaminondi en un travelling llarg, com a recorregut, des de la vora d’una 
platja a Còrcega. 
  
Finalment, per tal de repensar diferents casos d’estudi a partir de l’antropologia i les 
arts, hem introduït anàlisis d’obres i propostes de referència, tant en l’àmbit local 
com en l’internacional, que ens permetran mantenir un grup d’investigació obert a la 
sala mateixa d’exposicions. Així doncs, hem comptat amb la col·laboració de Jana 
Leo, Marc Morell, Fran Simó i Tomás Ruiz-Rivas, que han esquematitzat les seves 
propostes per confrontar-les als diferents públics i visitants de l’exposició. 
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De la mercantilització turística i del col·laboracionisme que li cal 
 

Text de Marc Morell 

 

El 1988 el director de cinema i fotografia australià Dennis O’Rourke donà a conèixer 
Cannibal Tours, un documental amb bones dosis de ficció que havia filmat onze anys 
abans, al 1977, al llarg de les ribes del sud del riu Sepik a Papua Nova Guinea. El film 
tracta del viatge fluvial que realitza un grup relativament reduït de turistes 
benestants d’origen europeu i nord-americà i de com aquests es relacionen amb els 
habitants papus locals de l’ètnia iatmul que es van trobant pels poblats visitats. 
Sense entrar en afirmacions polítiques explícites, bona part del documental està 
dedicat a mostrar el passat idealitzadament bàrbar dels iatmul, pe. les seves 
extingides pràctiques caníbals. 
Però sobretot, O’Rourke ens transmet l’ansiós consum visual que els turistes en fan 
dels papus. A més, atesa la falta de costum en aquests poblats, s’hi mostra la seva 
suposada poca traça en l’art del regateig a l’hora de permetre que els turistes 
fotografiïn els seus cossos, tant n’és si d’adults o d’infants. L’autenticitat que puguin 
tenir aquests cossos es fon així com se’ls hi posà preu. També es paguen danses 
improvisades i s’adquireixen records artesans com ara puguin ser talles de fusta, 
màscares, senalles i bosses fetes de fibres trenades i objectes varis d’ús quotidià i 
religiós. Els pagaments no es fan necessàriament en moneda i sovint hi trobam 
intercanvis a base de cigarretes, globus i perfums barats. 
Tot plegat, la deshumanització amb la que els turistes inconscientment sotmeten als 
iatmul en la seva exoticització i la mercantilització dels seus estils de vida, per ben 
banals que pugin ser, deshumanitza de retruc als mateixos turistes que semblen estar 
motivats únicament per la comercialització irracional d’aquells que veuen com a 
diferents i que, de fet, no són més que gent pràctica, raonable i, en suma, tant o 
més moderna que ells però que parteixen, això sí, d’una posició de poder desigual. 
Amb l’escena final arriba l’apoteosi del documental tot mostrant l’embarcació dels 
turistes sumida en una festa on tots llueixen les peces malcomprades als iatmul 
mentre ballen els seus cossos blancs, ara pintats, tropicalitzats i tribalitzats al so 
d’una peça de Mozart. L’espectador, estupefacte, ja fa temps se n’ha entemut de 
qui són els antropòfags de bon de veres. 
Vint-i-sis anys després de la filmació, al 2003, i gairebé als antípodes del riu Sepik, 
en ple desplegament de la primera ecotaxa, l’Institut Balear del Turisme (IBATUR) 
endegà una campanya promocional a base de cartells ubicats al carrer i dirigida a la 
població de les Illes sota el lema: “El turista un amic. Fes que torni”. En aquests 
cartells hi apareixen tres personatges al voltant d’una taula ubicada a una porxada. 
Per una banda hi ha un home mudat (interpretam que és el turista) que s’està dret 
mans a la taula i que sense voler ha mullat la punta de la seva corbata en una tassa 
de cafè. Els altres dos semblen ser els amfitrions: una parella hetero i autòctona. Ell, 
en texans i també dret, mira somrient a la càmera mentre que amb un posat mig 
socarro mig servicial pesca la corbata del seu convidat. Ella, asseguda i vestida de 
vermell, fa signes d’estar exageradament consternada. 
A diferència del Cannibal Tours d’O’Rourke, on se’ns mostra com els iatmul entren 
dins l’economia monetitzada a cop de tants dòlars per clic fotogràfic, la imatge de 
l’IBATUR es troba absent de màcula de no ser per la corbata mullada de cafè. El 
missatge és clar. Fent honor a una economia participativa, se’ns anima a acollir 
afectuosament als turistes que s’estan amb nosaltres alhora que a participar 
activament en la construcció d’una fidelitat turística que hom pensa fonamental per 
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a la sostenibilitat econòmica del sector i, atesa la seva importància en l’economia 
política illenca, per al conjunt de la societat balear i pitiüsa. 
Però aital imatge de bonhomia envers el turista no és quelcom adàmic dels nostres 
temps. Els habitants de les Illes tenim una important tradició basada en omplir 
d’atencions als nostres visitants. Llegiu sinó la descripció que l’Arxiduc Lluís Salvador 
d’Àustria, un viatger aristòcrata centreeuropeu escrigué al seu Die Balearen a 
mitjans del segle denou: 

Tot foraster, encara que sigui un perfecte desconegut, representa per a[ls 
mallorquins] un convidat ben rebut al que no es cansaran de complimentar amb 
atencions. Així, fan l’indicible per afalagar-lo, i es diria que és una qüestió 
d’honor obsequiar-li i mostrar-li les belleses de la illa o de la ciutat de 
residència. 

L’Arxiduc no entra en el perquè d’aquesta actitud, ho deixa com si es tractàs d’una 
qüestió natural dels illencs, gairebé identitària. Hom podria pensar que per ventura 
ens trobam davant d’una col·laboració, és a dir, d’una mena de reciprocitat 
equitativa en la que tothom en surt guanyant, si fa no fa, el mateix. Tot i que 
incipient, la col·laboració no ve necessàriament mediada sota la nuesa de 
l’intercanvi econòmic, s’hi pot donar sota formes del que coneixem com a capital 
social. De fet, a diferència del que succeeix amb els iatmul, aquestes atencions 
defugen qualsevol relat dinerari. Tant els illencs del tant nostrat Arxiduc com la 
parella amfitriona de la campanya d’IBATUR donen fe de com d’important és no 
esmentar els ingressos que genera el turisme (digueu-li viatge si us agrada més). 
Tanmateix, és l’horitzó del rèdit econòmic el que fa que uns i altres col·laborin amb 
actitud servil fins a l’extrem de fer de «cicerons» mostrant els tresors més ben 
estotjats. Actituds complaents a banda, el fet de plantejar el mercat en uns termes 
tan equitatius que ja no sembli un mercat encobreix la geografia de poder que el 
travessa i privilegia la història que aferma certes jerarquies. Darrera de l’afable 
companyor de la parella que es preocupa per la nímia dissort del visitant i dels 
nadius que complagudament desvetllen els secrets de l’illa, s’hi amaga tota la 
complexa crematística que és decididament intrínseca a la nostra economia turística. 
D’altres casos, però, no prenen tanta cura en amagar-ho. Fixem-nos sinó amb el 
següent esquetx que present a mode de conclusió d’aquesta reflexió. 
En els darrers temps, l’economia col·laborativa que anima la Unió Europea ha arribat 
a l’àmbit de l’allotjament turístic de la mà del capitalisme de plataforma que 
abanderen certes empreses a hores d’ara ben conegudes. Seguint les tendències ja 
desenvolupades arreu del món, en el 2017 el Govern obrirà la veda per a que a les 
nostres ciutats i pobles els habitatges residencials puguin ser comercialitzats 
turísticament. Des de diferents sectors interessats es parla de democratitzar els 
beneficis que provenen de l’oferta d’allotjaments turístics –un dels principals mitjans 
de producció del sector, d’ajudar amb uns ingressos extres a una població que encara 
està patint els efectes de la crisi, etc., etc., etc. 
Ara bé, de tenir èxit, aquesta iniciativa ens abocarà a l’encariment del parc 
d’habitatges residencials –que per força també es reduirà, a una invisibilització de la 
precarietat laboral del seu servei domèstic i, entre d’altres qüestions, a una bretxa 
social a la mateixa classe obrera, una bretxa entre una enfortida petita classe 
rendista i una creixent classe llogatera caracteritzada per formes d’ocupació 
residencial altament flexibilitzades que s’afegiran a les seves actuals condicions de 
vida. La comercialització turística d’habitatges és, doncs, una qüestió de classe que 
s’hi afegeix a les experiències acumulades de la nostra societat urbana tot 
exacerbant l’extracció capitalista del treball.  
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Per si no fos poc, aquesta comercialització dependrà cada cop més d’àmbits de 
decisió individuals. Aquí, com amb els papus de Cannibal Tours, la relació econòmica 
no s’amaga però encara hi trobam continuïtats amb les representacions nadiues 
d’IBATUR i de l’Arxiduc; com ara el fet que la fidelitat turística és un afer intern 
abans que no pas extern. I és que la comercialització turística dels habitatges 
necessita de la participació activa dels petits propietaris rendistes fins a l’extrem de 
fer de la seva col·laboració un col·laboracionisme incondicional. Ja els hi hem donat 
els paisatges i les cases, ara només és qüestió de temps per a que ens fotografiïn els 
cossos i, qui sap?, que se’ls mengin. 

 
 
 
 

Llistat d’artistes participants i projectes 
 
 
 

 
1.EDÉN. Juan Aizpitarte 
Presenta diverses peces relacionades entre si, a manera de 
pelegrinatge, que vinculen el sentit d’il·luminació en el 
circuit turístic amb l’experiència mística. Així, l’observador 
es distancia de la imatge icona per integrar-
se empíricament en un ritual difús entre el record passat i 
l’instant present. Un treball conceptual, des de la llum 
representada fins a la llum com a experiència física. La 

investigació d’Aizpitarte té l’origen en les variants de les icones històriques del turisme, com 
els hotels, el litoral, el color del mar o les rutes de creuers.   
 
El resultat expressa la relació de l’imaginari turístic amb la memòria subjectiva. La imatge 
capturada recorre les icones provocades des de les imatges pictòriques pioneres de l’illa fins 
a la imatge postal dels llocs turístics estandarditzats i els superposa, d’una manera onírica, 
amb l’experiència de la llum com a centre del seu objectiu visual.     
 

Juan Aizpitarte. Transfronterer d'acció i representació, irromp en els terrenys de les 
polítiques socials i l'estètica de masses. Els seus últims treballs mostren com el joc i la ficció 
s'imposen com a formes de comunicació i introdueixen al públic com a part de les seves 
obres.  

Interessat a actuar des de diferents escales, investiga i intervé als territoris urbans a través 
d'accions a l'espai públic i sobre ell, que permeten el qüestionament del món contemporani 
mitjançant l'activisme social participatiu i els processos d'apropiació mediàtica. En paral·lel, 
les seves obres videogràfiques, rere un aparent formalisme, introdueixen aquests mateixos 
elements des d'una posició més introspectiva. Ha treballat en projectes sobre contextos 
socials i el turisme com «Benidorm, Benidorm» i ha iniciat «Ciutat de vacances» amb la 
residència a Arts Santa Mònica «Centre d'interpretació del turisme» (agost del 2016). 
http://juanaizpitarte.com/ 
 
 

2.GLORY'S. DONDE NADA OCURRE. Irene de Andrés 
Donde nada ocurre és un projecte que recorre la memòria de 
cinc discoteques i sales de festa -abandonades o 
temporalment en desús-, a Eivissa, com a residus de la 
indústria del turisme: FESTIVAL CLUB, IDEA, HEAVEN, TORO 
MAR i GLORY’S.  
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En darrer lloc, GLORY’S va ser una de les primeres discoteques de l’illa, ubicada a l’antic 
Hipòdrom de Can Bufí. A la dècada dels setanta i vuitanta, a la segona etapa, va obrir com a 
discoteca a l’aire lliure, tot i que després es traslladà al primer pis de l’edifici, on es va fer 
famosa per les seves afterparties de finals dels noranta. La construcció, ja abandonada, a la 
quarta etapa acull les pròpies escombraries i serveix també com a magatzem de contenidors 
de reciclatge. 
 
Irene de Andrés és graduada en Belles Arts per la Universidad Complutense de Madrid. El 
desenvolupament del turisme a Eivissa, la seva terra natal, juntament amb la investigació del 
fenomen turístic com a element de colonització, constitueixen l’eix principal de la seva obra, 
plasmat a través de disciplines diverses com ara la instal·lació, el vídeo, la fotografia i el 
dibuix.   
 
La seva obra s’ha exposat a nivell individual i en mostres diverses de caràcter col·lectiu: 
«Idea. Donde nada ocurre» (Casal Solleric, Palma, 2013), «Generaciones 2013» (La Casa 
Encendida, Madrid, 2013), «The window» (L21 Gallery, Madrid, 2013-2014), «Tabula rasa o la 
(im)posibilidad de construir una generación» (Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 
de Palma / Muu Galleria, Hèlsinki, ambdues el 2014; Hilvaria Studio’s, Països Baixos, 2015), 
«Paradisus» (Miramemira, Santiago de Compostel·la, 2015), «Energy Flash» (MuHKA, Anvers, 
Bèlgica, 2016), «11.30 in the morning» (Casal Solleric, Palma, 2016), entre d’altres.  
http://www.irenedeandres.com/ 
 

 
3.SÈRIE «HONEYMOON CLUB RESORT». Xisco Bonnín 
De la mateixa manera que l’edifici-icona de la ciutat-espectacle 
mostra una gran indiferència per l’urbs que l’envolta, els 
complexos turístics contemporanis, els anomenats resorts, 
s’abstrauen del territori humà, històric i geogràfic en el qual 
s’ubiquen i creen simulacres i hiperrealitats paral·leles per oferir 
vivències predictibles. La indústria turística postmoderna s’ha 
especialitzat i parcel·la aquests complexos segons les tipologies 

per evitar interferències en el gaudi de l’oci, famílies amb nens, gent jove, tercera edat, 
parelles... Els resorts per a parelles de nuvis són llocs amb voluntat de facilitar experiències 
on es fan partícips els turistes d’entorns tematitzats que ranegen el regne del kitsch. 

Xisco Bonnín. Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de les Illes Balears i la 
Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat coordinador de la secció ‘Escena’ a la revista 
d’art Casatomada i cofundador de l’espai La Fàbrica de Licors Arts Visuals.  
 
La seva trajectòria artística gira al voltant de la investigació, des d’un prisma sociològic, de 
la societat urbana postindustrial a través del mitjà fotogràfic. Una gran part dels seus treballs 
es fonamenta en les pautes del documentalisme més ortodox, tot i que també explora altres 
vies més experimentals.  
 
Ha exposat en mostres individuals i col·lectives diverses: «Adiós barrio chino, adiós» (Espai 
Mallorca, Barcelona, 2002), «Rock & Wall» (Espai Obert, CC la Misericòrdia, Palma, 2004), 
«Reubicación» (Galeria Xavier Fiol, Palma, 2004), «IX Bienal Internacional de Fotografía 
Fotonoviembre 07» (Santa Cruz de Tenerife, 2007), «Trafic 08» (CCCB, Barcelona, 2008), «En 
Privat 1» (Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 2008), «Autorretrato en 
365 disparos» (Can Gelabert, Binissalem, Mallorca, 2011), «Sex, Lies & Photo» (Galeria 
Pelaires, Palma, 2013), «Las Ciudades (In)visibles» (Casal Solleric, Palmaphoto15, Palma, 
2015) i XIII Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre (La Laguna, Tenerife, 2015), 
entre d’altres. 
http://www.xiscobonnin.com/ 
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4.PLAGE. Mélissa Epaminondi 
Un travelling llarg filmat des de la vora de la mar cap als 
espectadors-protagonistes de la vida quotidiana d’una platja a 
l’estiu. Aquest pla seqüència transita dels uns als altres entre allò 
mirat i qui mira.  
 
Mélissa Epaminondi, arquitecta i artista visual, resideix i treballa 

a París i a Còrsega. Des del 2008 forma part del grup L140 (oficina de disseny de projectes 
entre l’art i l’arquitectura), al mateix temps que desenvolupa la seva obra a nivell individual i 
imparteix classes de videoart a la Universitat de Còrsega. El seu treball combina l’art i 
l’arquitectura a través de la noció de projecció. El seu plantejament arquitectònic li ofereix 
una interpretació única del vídeo i la instal·lació. Se centra, principalment, en la relació 
entre el cos, l’arquitectura i el cinema, amb un interès especial en els espais en connexió 
amb la intimitat. 
 
La seva obra s’ha exposat en mostres col·lectives realitzades en diversos països: «Home Sweet 
Home» (La Générale, París, 2006), «Hair 140» (L140, París, 2009), «Mésologiques» (Chaire 
Développement des territoires et inovation, Còrsega, França, 2011), «3 Courts-Métrages» 
(Fabrique de Théâtre, site européen de création, Bastia, França / Maison Conti, Centre d’Art 
Contemporain Ange Leccia, Oletta, França, 2014), «Hallucination(s)» (Centre d’Art 
Contemporain Ange Leccia, Alta Còrsega, França, 2015) i «Promenades» (Frac Corse, Còrsega, 
França, 2016). 
https://www.melissaepaminondi.fr/ 
 
 

5.LA IMAGEN EXTERIOR, LA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y EL 
PODER BALEAR. PROYECTO «SOUVENIR, TURISMO Y HERENCIA 
POLÍTICAS». Daniel Gasol 
Els anys cinquanta es va dissenyar l’obertura internacional per 
impulsar econòmicament l’Estat espanyol. El projecte presentat 
en aquest vídeo analitza la noció de turisme des dels ciutadans, 

com a herència política d’internacionalització i per com afecta les estructures territorials 
(per exemple, ocupant espais públics o convertint localitats en ciutats dormitori), de 
convivència, els símbols d’identitat (re)definida (com el castell d’Alaró o els souvenirs com a 
elements iconogràfics), amb l’objectiu de convertir les dades recopilades en propostes 
simbòliques que (re)giren l’espai públic i la identitat com a forma lligada a les tradicions 
històriques del context. 
 
Daniel Gasol és llicenciat en Belles Arts i màster en Produccions Artístiques i Investigació per 
la Universitat de Barcelona i doctor en Estudis Avançats en Produccions Artístiques i 
Investigació (2014). Artista, investigador cultural i col·laborador en mitjans especialitzats. 
  
La investigació sociocultural vinculada a la producció artística defineix la seva obra, 
desenvolupada a través de la instal·lació i el vídeo. Gasol incideix en el paper dels mitjans de 
comunicació en els processos socials de construcció de la realitat. 
  
Ha estat director de l’Oficina 36 (Barcelona, 2009-2013) i comissari seleccionat de la 
convocatòria Bòlit 2015, ha participat a la Biennal de Sabadell 2015, a l’Embarra’t Art 
Festival 2015 (Tàrrega) i a la Bienal Juan Downey (Santiago de Xile, 2015). Ha obtingut la 
beca d’educació artística Pilar Juncosa i Sotheby’s 2015 de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca i ha estat seleccionat artista en residència a Addaya Centre d’Art Contemporani 
(Alaró, Mallorca, 2016) en el projecte ETAC (Espai Transfronterer d’Art Contemporani). 
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6.TEMPORALITATS URBANES. GLOSSARI DELS ESPAIS ZOMBI. 
ESPAIS DE TEMPORADA | PALMA, MALLORCA. URBANISMES DE 
TEMPORADA | BARCELONA. IDENSITAT (Ramon Parramon — 
Gaspar Maza) 

El glossari dels espais zombi és un llistat de conceptes que 
pretén explicitar quines accions, fenòmens o circumstàncies 
contribueixen als processos de zombificació dels espais. Aquest 

glossari iconitzat pren especial èmfasi en relacionar els espais condicionats per la indústria 
del turisme amb els elements que defineixen els espais zombi. Els contextos de Palma  
(Mallorca) i Barcelona es posen en relació a partir de la idea d'estacionalitat o temporalitat: 
en un cas, a partir de l'activitat turística, que defineix una temporalitat al llarg de l'any, i en 
l'altre, amb la transformació urbana de la ciutat que està subjecta a fenòmens propis del 
capitalisme global, com són els períodes de crisi o les articulacions entre interessos polítics i 
privats. Tots dos casos presenten el turisme com a element d'activació i desactivació. 

ESPAIS DE TEMPORADA | Palma, Mallorca. Llocs hipermasificats i sobrexposats que esdevenen 
espais mig abandonats i ensopits, que de manera reiterada s'activen i desactiven a través de 
cicles curts. Es troben en una indefinició o transició entre el lloc i el no lloc. 

URBANISMES DE TEMPORADA | Barcelona. Llocs propers al litoral que es troben en vies de 
turistització. Espais perifèrics, encara no sobrexposats o sobreexplotats, en procés de 
reconversió. Després d'un període en mode d'espera, apareixen els renders, les tanques i les 
màquines que evidencien la fi del seu estat d’espera.  

IDENSITAT és un projecte d’art que experimenta, mitjançant processos creatius, formes 
d'incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social.  

Ramon Parramon. Artista i gestor cultural, és llicenciat en Belles Arts i doctor per la 
Universitat de Vigo. Director i fundador d'IDENSITAT (des de 1999), des del 2010 és director 
de l'ACVic, Centre d’Arts Contemporànies de Vic. Ha dirigit el màster de Disseny, Art i Espai 
Públic Elisava-UPF (2000-2010). Ha comissariat diverses exposicions: «TRANSLOCACIONS. 
Observatori de projectes» (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2015), «Artesans. Construccions 
col·lectives de l'espai social» (La Capella, Barcelona, 2013) «CATALITZADORS. Art, educació, 
territori» (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2010), «Ciutats Intervingudes» (La Capella, 
Barcelona, 2010) o «Madrid Abierto» (Madrid, 2005), entre d'altres. Ha participat i organitzat 
seminaris, tallers i fòrums de debat sobre art i espai social als àmbits nacional i internacional, 
i ha editat i coordinat diverses publicacions sobre aquests temes. 

Gaspar Maza. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, postgraduat 
en Educació Social per la Universitat de Barcelona i doctor en Antropologia Social per la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Treballa com a professor al departament 
d'Antropologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, on imparteix diverses 
assignatures del màster d'Antropologia Urbana, així com a l'Escola d'Arquitectura de Reus i al 
grau d'Antropologia Social. També participa com a professor al Grau en Ciències de l'Activitat 
Física i de l'Esport (CAFE) de la Universitat Ramon Llull. És membre d'IDENSITAT, on participa 
habitualment en el desenvolupament de diferents projectes relacionats amb temes d'espai 
públic, creativitat, territori i esport. 

https://www.idensitat.net/ca/ 

 

7.NODO REPLICANTE DE LA CIUDAD ESCENARIO. Left Hand 
Rotation  

El Poble Espanyol com a rèplica es replica, salta les fronteres del 
seu recinte privat i es reprodueix, en una infinitat d'escales, en 
la producció dels espais contemporanis del centre històric de la 
ciutat de Palma, Mallorca. La rèplica escapa del seu recinte de 

contenció i es reprodueix mentre devora el seu referent, la ciutat habitada. 
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El col·lectiu Left Hand Rotation va realitzar intervencions a l'espai públic sobre l'entorn del 
Poble Espanyol amb dinàmiques col·laboratives i involucrant la societat i altres creadors en 
reflexions sobre la relació entre el turisme i les urbs contemporànies.  

En les jornades que van tenir lloc el 12, 13 i 14 de maig del 2016 a És Baluard i al barri de Són 
Espanyolet (Palma), es va analitzar i reflexionar sobre la ciutat com a parc temàtic, el 
concepte de «ciutat marca» i el turisme com a eina legitimada per la crisi econòmica; d'altra 
banda, es van portar a terme una sèrie d'accions urbanes col·lectives a la zona, de les quals 
aquest vídeo n'és un reflex. 

Left Hand Rotation és un col·lectiu artístic en actiu des del 2005 que realitza projectes on 
s'articulen la intervenció, l'apropiacionisme, el registre i la manipulació del vídeo. El 
col·lectiu s'estructura com una entitat impersonal no associada a l'individu/autor que planteja 
cada projecte sota la consideració que la comunitat de recepció no és un espectador, sinó 
que forma part activa i imprescindible en la transformació de la realitat social. La voluntat de 
les comunitats d'atestar la seva situació fa possible l'articulació de l'acció. 

LEFT (el concepte abstracte) HAND (l'objecte, la materialitat) ROTATION (l'acció) és un gir en 
sentit contrari que pot produir-se en qualsevol moment, un cargol que cal voltar just al 
contrari del que s'espera. 

http://www.lefthandrotation.com/ 

 

8.END OF SEASON. Ángel Marcos 

L'autor ha convertit el «gènere» del paisatge en una constant del 
seu treball, fixant-se en els camps de Castella, els rastres de la 
crueltat, la Babilònia contemporània, llocs icònics com ara Nova 
York, Cuba, Las Vegas, Barcelona o la Xina i les transformacions 
físiques i socials d'aquests indrets. Utilitza la fotografia com a 

tècnica principal d'expressió, per situar-nos davant de la quotidianitat i fer-nos reflexionar 
sobre la nostra condició. A les seves obres, el paisatge acostuma a ser el protagonista 
principal, raó per la qual a Palma ha practicat la seva mutació mentre recorria el perfil del 
litoral de la badia d'un extrem a l'altre com una mena d'arqueologia per al futur.  

El treball d'Ángel Marcos conjura insistentment el punt cec de Canetti, més enllà del qual les 
coses ja no són veres. És en aquest punt allunyat de l'experiència moderna on l'autor ubica el 
disparador de la seva mirada; allà, a l'espai que es troba entre el desig i la publicitat, en 
qualitat de construcció resultant del fet històric d'haver reemplaçat la realitat per la 
seducció.  

L'artista desenvolupa el seu treball sobre projectes concrets que es fan servir per enfocar 
subjectivament l'acció fotogràfica, com és el cas de «Los bienaventurados» (1997), «La 
Chute» (2000), «Alrededor del sueño» (2001-2008), «Rastros», (2003), «Un coup de dés» 
(2008), «Rabo de lagartija» (2010), «La mirada oculta» (2011) o «La subversión íntima», que 
es va presentar a la 55a edició de la Biennal de Venècia (2013). 

Tots aquests projectes s'han mostrat en exposicions individuals i col·lectives de nombroses 
institucions i galeries privades nacionals i internacionals. Les obres d'Ángel Marcos es poden 
trobar en col·leccions i museus importants: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Madrid), Institut Valencià d'Art Modern (València), ARTIUM de Álava (Vitoria-Gasteiz), 
MUSAC-Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Lleó), Museo Patio Herreriano 
(Valladolid), Baker Museum (Florida, EUA), Fonds national d'art contemporain (FNAC), Maison 
Européenne de la Photographie (París), The Margulies Collection (Miami) o The Speyer Family 
Foundation al Rockefeller Center (Nova York), entre d'altres. http://www.angelmarcos.com 
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9.IMATGE PÚBLICA. Neus Marroig 

La imatge que representa públicament un lloc rep el nom 
d'imagologia, terme que Wikipedia defineix com «el saber 
científic necessari per crear, desenvolupar i mantenir una 
imatge pública». La imatge turística pot ser real o fictícia, 
pot ser inventada, recreada, distorsionada, pot ser veritat o 

mentida o pot ser també un mite. El projecte consisteix en l'anàlisi de l'evolució de la imatge 
pública de la ciutat de Palma a través de 40 citacions extretes de llibres i guies de viatge des 
de 1839 fins a l'actualitat. 

Neus Marroig és llicenciada en Belles Arts i té un màster en Documental Creatiu. Els seus 
interessos se centren en la investigació dels mecanismes que es generen per recordar, fixar en 
el temps o commemorar i que, conseqüentment, alhora són mecanismes per oblidar. 

Ha participat en diverses exposicions col·lectives, com ara «Body & Games» (Escola Leandre 
Cristòfol, Lleida, 2017), «Tabula rasa o la (im)possibilitat de construir una generació» (Es 
Baluard, Palma/galeria Muu, Hèlsinki, ambdues el 2014; Hilvaria Studio's, Països Baixos, 
2015), «Projecte: TSST, fragment, memòria i còpia» (Museu Modernista de Can Prunera, Sóller, 
2012) i «Dissonàncies, més enllà de la murada», (espai públic de la ciutat de Palma, 2010). 
També ha exposat de manera individual a Can Prunera («The walk», 2015) i a la galeria 
Intersecció Art de Palma («Exili Interior», 2010). 

Premi Rei Jaume I de Calvià d'Arts Plàstiques (2010), ha rebut la Menció Especial Art Jove 
2006 i ha obtingut la beca de residència per desenvolupar el projecte «Quan els mitjons es 
cusen» a CRIdA Palma (2012) i la beca d'experimentació als Tallers d'obra gràfica de la 
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Palma, 2007). 
https://neusmarroig.wixsite.com/neusmarroig 
 
 

 
10.TURISMO SIN DOCUMENTOS. Adrian Melis 
L’obra parteix de la travessia que emprèn Adrian Melis fins a 
arribar a la Kunsthalle Basel per a exposar el seu treball. En el 
moment en què es va efectuat el viatge, Melis no estava en 
possessió de cap document d’identificació vàlid. El fet que l’artista 
perllongués l’estada a Espanya després de la caducitat del visat 

temporal, al mateix temps que el seu permís cubà de residència a l’estranger també 
caducava, transformà Melis en un expatriat il·legal. La planificació del viatge va ser 
totalment il·legal ja que preveia un creuament de fronteres i la possibilitat de fugir de les 
autoritats, amb la qual cosa corria el risc de ser capturat. El trajecte va començar a 
Barcelona, ciutat on resideix l’artista, fins a la ciutat de Basilea, Suïssa, passant per fronteres 
franceses i suïsses. Melis va fer el mateix recorregut de tornada a Barcelona. Durant el viatge, 
va enregistrar tot el que passava al seu voltant: el trànsit per diferents ciutats, el creuament 
de les fronteres, el canvi de mitjans de transport (trens, autobusos, cotxes), les converses 
amb persones, la gestió de la compra de bitllets, el canvi d’idiomes. La intenció va ser crear 
una visió personal i subjectiva i generar un document semblant a l’estètica dels reportatges 
turístics. Durant el muntatge, en el procés de postproducció, l’artista hi va incloure la seva 
veu que narrava els motius reals que l’obligaren a viatjar de forma il·legal. 
 
Adrian Melis, format a l’Instituto Superior de Arte (ISA) de l’Havana i graduat en la Cátedra 
de Arte Conducta, completa la formació amb una residència al Rijksakademie van Beldeende 
Kunsten d’Amsterdam. 
 
La seva obra -desenvolupada a través del vídeo, la fotografia i la instal·lació- parteix de les 
circumstàncies socioeconòmiques de Cuba i Europa i els canvis estructurals derivats, i incideix 
en les problemàtiques que afecten l’individu en l’actualitat, com ara la desocupació, la 
ineficiència burocràtica o la corrupció política, per exemple. 
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Museus, galeries i centres artístics nacionals i internacionals diversos han exposat la seva 
obra: Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona, 2011), ADN Galeria (Barcelona, del 2012 en 
endavant), Kunsthalle Basel (Suïssa, 2013), Casal Solleric (Palma, Mallorca, 2013), The 
Museum of Modern Art (Nova York, 2014), Copenhagen International Documentary Film 
Festival (Copenhaguen, 2015), MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona (2016), Es 
Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (2016), Kunstlehrstuhl (Baden-Baden, 
Alemanya, 2017) i La Panacée (Montpeller, França, 2017), entre d’altres.  
Massimo Vitali 
 
Aquest projecte, La Rambla. In/Out, en el qual treballaren Massimo Vitali i Jordi Bernadó 
(Lleida, 1966), es va centrar a reflectir la vida de la Rambla de Barcelona. Ambdós fotògrafs 
practiquen la fotografia objectiva; «la metodologia objectiva», com prefereix anomenar-la 
Vitali, en què l’artista estableix a priori el concepte i defineix la imatge que vol obtenir. La 
realització és quelcom secundari. A diferència dels turistes, no mira quan fa la foto, sinó que 
l’enquadrament sorgeix sense cercar-lo. El treball, iniciat el 2008, va finalitzar el 2010 amb 
llargues sessions en què retraten la marea de turistes, captats en panoràmica des de les 
altures. 
https://www.adrianmelis.net/ 
 
 

11.ORIGINAL PER AL CARTELL MALLORCA, CONSEJO DEL FOMENTO DEL 
TURISMO ESPAÑOL, PER A LA PROMOCIÓ DE L’ILLA DE MALLORCA. Joan 
Miró  
Encàrrec de 1973 del llavors president del Foment del Turisme de Mallorca -
entitat fundada el 1905 per a la promoció del turisme a l’illa-, Antoni 
Garau, amb la finalitat d’editar un gran cartell promocional basat, alhora, 
en la medalla del concurs de joves pintors promogut el 1972 pel grup Serra 
en homenatge al sol de Mallorca. 
 
Des de molt jove, Joan Miró visita Mallorca arran dels lligams familiars amb 

l’illa (la seva mare era mallorquina), vincle que s’intensifica amb el seu matrimoni amb Pilar 
Juncosa, també d’origen mallorquí. El 1956 Miró escull l’illa com a lloc de residència 
definitiva ja que hi troba la tranquil·litat anhelada. 
 

12.SÈRIE «MIAMI BEACH: THE SUN CITY». Ana A. Ochoa 

Un edifici històric de Miami Beach, el Versailles (1940), ha 
mogut Ana A. Ochoa a treballar amb el passat, amb la història i 
la memòria de l'entorn urbà turístic d'aquesta platja de 
Florida, i a analitzar l'evolució de la mateixa platja, adscrita a 
estratègies vinculades al luxe immobiliari i l'art que han 
generat un nou perfil i model econòmic de la ciutat. 

L'artista, a la manera de Walter Benjamin, ha portat al present la percepció d'aquest passat i 
la seva evolució, alhora que qüestiona amb la seva feina la linealitat del text històric i mostra 
un passat no clausurat, com també palesen la resta dels seus treballs sobre la Florida «pre-
Disney» dels anys 50 (Weeke Wachee: The City of Mermaids) i els primers reclams turístics a 
Florida als anys 30 (Coral Castle i la increïble història d'Ed Leedsklanin).  

Ochoa va començar a investigar sobre el territori de Miami Beach, on viu des de fa ja més 
d'una dècada, mitjançant un minuciós estudi de camp al terreny de l'entorn urbà públic de la 
zona de la platja, l'esquema de transformació del qual es reprodueix com un eco premonitori 
a ciutats diferents en circumstàncies similars. 

 

Ana A. Ochoa és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Inicia 
la seva carrera com a artista plàstica quan es trasllada a viure a Buenos Aires, on hi resideix 
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durant una dècada. El seu treball el formen diferents cossos d'obra que inclouen treballs 
teixits i dibuixos a tinta xinesa sobre llenç retallat en forma de petites peces escultòriques, 
fins a la fotografia i el documental.  

El seu treball fílmic, el documental «Suite Miami», fou seleccionat per reproduir-lo al cicle 
«Migraciones: Mirando al sur» i s'ha exhibit als Centres Culturals d'Espanya a Miami, 
Guatemala, Hondures, El Salvador i Costa Rica, a la Cineteca Nacional de Mèxic, així com a 
espais expositius rellevants d'Espanya com ara Espacio Ciudad de Vitoria-Gasteiz.  

Principalment, l'artista centra en el tema de la ciutat la seva obra, en la qual uneix el treball 
periodístic amb l'artístic en una simbiosi amb caràcter autobiogràfic. Viu i treballa a Miami 
des de fa 10 anys, temps durant el qual ha realitzat un projecte d'actuació a l'espai públic de 
la platja de Miami Beach en què ha fotografiat i filmat el lloc i ha elaborat una peculiar 
cartografia del territori de la platja. Actualment investiga sobre l'evolució d'un edifici històric 
de Miami Beach, «el Versailles Hotel», actualment en fase de remodelació.  

 

13.LAVORATORI DEL TURISMO. Irene Pittatore 

El cas d'estudi relatiu a Venècia té el seu origen en l'experiència 
professional i les condicions en què realitzen la seva tasca els 
treballadors del sector turístic a la ciutat. 

Lavoratori del turismo és un vídeo de caràcter no narratiu amb 
la finalitat de definir un dispositiu per observar i enregistrar les conseqüències del turisme 
global, sobre tot l'impacte en el treball turístic i les transformacions en les principals «ciutats 
de vacances». 

Irene Pittatore. Artista i activista cultural, és cofundadora de Impasse, associació cultural 
que treballa per a la tuïció del treball intel·lectual (R-set, Tools for cultural workers) i per a 
l'ampliació i la contaminació dels contextos de producció i fruïció de l'art contemporani. És 
col·laboradora artística per a MW i Playboy Itàlia.  

Fa deu anys que s'encarrega de l'avaluació i documentació creativa per a institucions i 
empreses mitjançant projectes orgànics d'accions sensibles al context d'intervenció. 

Està centrada en el llibre d'artista «A BOOK TO/BE | A DIY user manual for art practices in 
urban regenerations» (edicions Archive Books), dedicat als projectes artístics connectats amb 
processos de regeneració urbana entre Torí i Berlín i editat per Nicoletta Daldanise. La fase 
d'investigació del projecte s'ha desenvolupat a Berlín gràcies al premi Movin’Up del Ministeri 
de Béns i Activitats Culturals i Turisme italià i el GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani).  

Juntament amb l'associació Radici erranti ha participat en activitats de cooperació cultural i 
intervencions d'art públic al barri de Pogolotti (L'Havana). «Parada Pogolotti» ha format part 
de les activitats paral·leles a la Biennal de L'Havana 2015. El 2014 va obtenir el premi 
Autofocus per la performance «VANNI occhiali», comissariada per Olga Gambari. El 2012, 
amb Annelies Vaneycken, va participar a l'«A.I.R. program Viadellafucina» amb un projecte 
sobre art i gentrificació dedicat a Porta Palazzo, Torí. El 2010 la Comissió d'Arts Visuals de la 
Regione Piemonte la va convidar, juntament amb Francesca Macrì, per fer una residència de 
formació a la Villa Arson de Niça i va ser seleccionada per la Reso� Network per fer una altra 
residència a Capacete (Rio de Janeiro/ São Paulo), on ha desenvolupat un projecte sobre art, 
discriminació i consciència de gènere anomenat In genere. http://irenepittatore.it/ 
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14.TAXONOMÍA DEL HOTEL BALEAR. Marina Planas 

Proposta experimental sobre les interaccions d'un arxiu i re-
lectures de la imatge turística. Marina Planas, néta de 
Josep Planas Montanyà, introductor de la targeta postal i la 
fotografia turística a Mallorca, realitza una interpretació 
contemporània de l'arxiu del seu avi, que es centra en un 
ampli fons de fotografia industrial, turística i comercial a 
les Illes Balears. L'obra fa referència a l'Atles d'Aby Warburg 

i la fragilitat del document com a negació de l'accés al passat turístic, amb un rigor analític 
condicionat per l'a priori històric. 

Marina Planas és una videoartista, escriptora i gestora cultural que ha residit a Barcelona, 
Nova York i Palma (Mallorca). A Barcelona va treballar de fotògrafa i redactora en diverses 
publicacions culturals. També va treballar a Infinia, una reconeguda empresa de 
postproducció de cinema que ha col·laborat en pel·lícules de directors com Bigas Luna i Pedro 
Almodóvar. Ha exhibit el seu treball a la sala de La Nacional de Nova York, on ha fet 
performances i ha mostrat peces de cinema experimental. Durant els darrers anys, ha produït 
diverses projeccions en vídeo per a representacions de dansa en teatres nacionals. Com a 
videoartista ha realitzat projeccions per a l'Exposono 2015 i el cineclub en Sa Possessió 
(2015). Actualment està finalitzant un documental-assaig sobre la memòria d'un gulag ubicat 
més enllà del Cercle Polar Àrtic, gestiona l'Arxiu Planas i treballa com a gestora cultural en el 
Centre Cultural Casa Planas. 

 

15.SÈRIE «LÍNEA DE COSTA». Miguel Trillo 

Sèrie de fotografies realitzades en dues estades de residència de Miguel 
Trillo durant l'estiu del 2016 a les platges de Palma i del voltant de la 
ciutat. Les imatges presenten un diàleg entre el territori urbà i la 
presència humana, en què predominen retrats de turistes joves, tant 
nacionals com internacionals, que vagaregen o es consagren a l'oci als 
diferents recintes i espais del litoral palmesà.  

Miguel Trillo és llicenciat en Imatge i Lingüística Hispànica. Testimoni 
d'una època, retrata, des de finals dels anys setanta, a col·lectius de 
joves en un entorn musical (concerts, festes…) a l'Espanya 

postdictatorial. Als anys 80, fotografia de prop l'anomenada «Movida madrilenya». Durant 
l'última dècada, sense deixar de banda la joventut espanyola, viatja també a les megalòpolis 
d'Àsia a la recerca de noves estètiques urbanes. El 2009 el Centro Andalúz de Arte 
Contemporáneo de Sevilla li dedica una retrospectiva, «Identidades». El 2014 el Ministeri de 
Cultura d'Espanya exposa l'últim projecte de l'artista a les sales de Tabacalera, «Afluencias. 
Costa Este-Costa Oeste». La seva obra s'emmarca dins del documentalisme fotogràfic amb 
intencions conceptuals. Així ho evidencien els seus catàlegs en forma de tires de postals 
turístiques (sèrie «Souvenirs») o els segells de correus que va presentar a la galeria H2O (sèrie 
«Geografía Moderna»). Actualment s'exhibeixen obres seves a les sales de les Col·leccions 
permanents del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 
http://migueltrillo.com/ 
 
 

16.SÈRIE «BARCELONA», RAMBLAS. Massimo Vitali 
Massimo Vitali, després d’estudiar fotografia al London College of 
Printing, comença la trajectòria professional, a la dècada dels 
seixanta, vinculada al fotoperiodisme com a col·laborador de diverses 
revistes i agències europees. Fou aleshores que va conèixer Simon 
Guttman, fundador de l’agència Report, figura clau en el seu 
desenvolupament com a «fotògraf preocupat».  
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Vitali creu fermament en el poder de la fotografia com a instrument revelador de la subtilesa 
de la realitat, un mitjà al qual recorre constantment en la seva investigació artística, tot i 
que també ha treballat com a director de fotografia per al cinema i la televisió. Des de la 
dècada dels noranta, Vitali selecciona zones d’oci concorregudes -platges, piscines, 
discoteques- o espais lligats a la rutina diària, com el supermercat i, fins i tot, el carrer. Les 
seves obres, de gran format, reflecteixen una quotidianitat aparent que el fotògraf italià 
utilitza per crear un retrat sociològic en què analitza les interaccions de la societat i al·ludeix 
a fenòmens com la superpoblació.  
 
Nombroses exposicions, individuals i col·lectives, han mostrat la seva obra a nivell 
internacional: Biennale Internazionale di Fotografia (Torí, Itàlia, 1993), Historisches Archiv 
der Stadt (Colònia, Alemanya, 1994), Rencontres de la Photographie (Arles, França, 1998), 
Centre Georges Pompidou (París, 2000, 2006), Museum of Modern Art / Hasselblad Foundation 
(Göteborg, Suècia, 2001), Artium (Vitòria, 2003), Museum PMMK (Ostende, Bèlgica, 2004), La 
Fábrica Galería (Madrid, 2005), Galeria Senda Barcelona (del 2006 en endavant), Arts Santa 
Mònica (Barcelona, 2010), Essl Museum (Klosterneuburg, Viena, 2016).  

http://www.massimovitali.com/ 

 

 

ANALÍTIQUES 

 

ART RESORT / RESERVA-CIUDAD. Jana Leo 

ART RESORT. L’impuls de fundar centres d’art i de cultura respon, tal vegada, a la intenció de 
crear ciutat a través de l’art. Però, de la mateixa manera que el resort de vacances separa el 
turista de la realitat local i no afavoreix l’intercanvi de cultures, el centre d’art aïlla l’art 
mateix en la seva disciplina i el distancia de la vida real, no crea ciutat. El centre d’art es 
converteix, així, en un «art resort»: artistes reconeguts i estrelles fugaces hi exposen la seva 
obra sense context. És un museu-finestra, una vista controlada a l’art internacional; les 
exposicions itineren a la deriva, d’uns centres als altres, sense relacionar-se amb el lloc; una 
gran selecció d’activitats recreatives s’ofereixen als visitants en un recinte tancat. L’art 
públic és una excursió: hi ha moviment i interacció, però no relació. En l’«art resort», l’art és 
el turista que gaudeix dels costums locals sense vorejar la realitat; no s’exposa al risc del 
viatge, només s’exhibeix. Dues coses que conviuen sense ajuntar-se estan protegides, però no 
s’enriqueixen. Aïllat, l’art perd la seva funció clorofíl·lica, no genera ciutat, respira en un 
entorn urbà que entreté el progrés. L’«art resort» és, doncs, un model de producció d’art.  
 
RESERVA-CIUDAD. A més, entre el 2009 i el 2011, Jana Leo va treballar en dos projectes, a 
Barcelona i a Madrid, anomenats «Reserva-Ciudad», en què va utilitzar les estratègies del 
turisme per realitzar tours de fotografies per la ciutat. 
 
Jana Leo. Filòsofa i artista conceptual/arquitecta, amb seu a Nova York, desenvolupa la seva 
obra a través de mitjans diversos com ara el vídeo, el cinema, la fotografia, la instal·lació, la 
performance, l’arquitectura i l’escriptura. Doctora en Filosofia per la Universidad Autónoma 
de Madrid i màster en Arquitectura per la Universitat de Princeton (EUA), treballa entre l’any 
2000 i el 2007 com a professora de Projectes i Conceptes Avançats d’Art i Arquitectura a 
l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Cooper Union de Nova York.  
 
Desenvolupa conceptes creant l’estat mental per canviar la realitat. Els projectes imaginen la 
situació, com si els nous conceptes ja s’haguessin aplicat. Fundadora de Civic Gaps, un grup 
de reflexió de Nova York dedicat a estudiar espais buits o abandonats de la ciutat, i de la 
Fundación MOSIS (Madrid), creada amb l’objectiu de repensar la ciutat. 
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Ha exposat al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 1999), a la Javier López 
Gallery (Madrid, 1999), al Project Room Arco (Madrid, 2002), a l’Invisible Exports Gallery 
(Nova York, 2009) i a La Casa Encendida (Madrid, 2011), entre d’altres. https://janaleo.com/ 

 

DE LA MERCANTILITZACIÓ TURÍSTICA I DEL COL·LABORACIONISME QUE LI CAL. Marc Morell 

«[...] Fent honor a una economia participativa, se’ns anima a acollir 
afectuosament els turistes que són amb nosaltres alhora que a participar activament en la 
construcció d’una fidelitat turística que hom pensa fonamental per a la sostenibilitat 
econòmica del sector i, atesa la seva importància en l’economia política illenca, per al 
conjunt de la societat balear i pitiüsa. [...] Hom podria pensar que per ventura ens trobem 
davant d’una col·laboració, és a dir, d’una mena de reciprocitat equitativa en la que tothom 
en surt guanyant, si fa no fa, el mateix. Tot i que incipient, la col·laboració no ve mediada 
necessàriament per la nuesa de l’intercanvi econòmic, s’hi pot donar sota formes del que 
coneixem com a capital social. [...] Tanmateix, és l’horitzó del rèdit econòmic el que fa que 
uns i altres col·laborin amb actitud servil fins a l’extrem de fer de cicerons mostrant els 
tresors més ben estotjats. Actituds complaents a banda, el fet de plantejar el mercat en uns 
termes tan equitatius que ja no sembli un mercat encobreix la geografia de poder que el 
travessa i privilegia la història que aferma certes jerarquies[...]». 

Marc Morell és doctor en Estudis Avançats en Antropologia Social per la Universitat de 
Barcelona. Analitza el turisme i la qüestió urbana a partir de l'estudi del caràcter de classe de 
la producció de l'espai en la societat de mercat. Ha exercit d'investigador FPI i de professor 
associat a la Universitat de les Illes Balears, on actualment és membre col·laborador del grup 
d'investigació de Política, Treball i Sostenibilitat. Entre altres afiliacions, Morell també és 
membre col·laborador del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials de la Universitat 
de Barcelona. 

D'entre les seves darreres publicacions cal destacar «Turisme per despossessió, patrimoni 
col·lectiu i el treball com a comú denominador urbà» (Quaderns de l’Institut Català 
d’Antropologia, 2016), «The Making of Heritage» (Routledge, 2015), i «El trabajo de la  
gentrificación» (Working Paper Series CONTESTED_CITIES, 2014). Participa a la mentorització 
del Centre d'Interpretació del Turisme de «Ciutat de Vacances». 

BENIDORM, DIARIO DE UN ARTISTA / ¿MADRID?. Tomás Ruiz-Rivas  
BENIDORM, DIARIO DE UN ARTISTA, 2016. Diari personal d’un artista plàstic que decideix 
passar un any a Benidorm per aprofundir en aquest fenomen urbà i social i desenvolupar la 
seva obra sobre el tema. Els materials per a l’exposició inclouen: un o més exemplars del 
llibre, per a la consulta del públic. Un mapa mental que resumeix els continguts del llibre: 
una peça bidimensional de 100 x 70 cm. 
 
¿MADRID?, 2012. Videoassaig, Duració: 16’ 28’’. A partir d’una col·lecció de souvenirs i 
d’imatgeria turística, l’artista explica la transformació de Madrid a causa del turisme. Signat 
amb pseudònim: “TOM LAVIN”. 
 
Tomás Ruiz-Rivas. Escriptor i artista visual, és director i fundador de l’Ojo Atómico-
Antimuseo de Arte Contemporáneo. Com a artista ha treballat, en una primera etapa, sobre 
la identitat i la memòria històrica espanyola. Des del 2009 se centra en l’observació dels 
processos de transformació de les ciutats i les pràctiques socials i culturals que deriven del 
turisme. En els seus projectes es combinen, deliberadament, elements propis del treball 
curatorial per tal de promoure processos de creació molt oberts en els quals participen altres 
artistes. 
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S’ARENAL SUMMERTIME 2016. Fran Simó 
Fran Simó investiga al voltant de la imatge com a mitjà de representació i coneixement de la 
societat en què vivim. Amb S’Arenal Summertime 2016 va començar a desenvolupar un assaig 
fotogràfic sobre la vida a la platja de s’Arenal a Palma, Mallorca. Bàsicament, integra codis i 
plantejaments tipificats per la història de la fotografia contemporània i, en concret, remet 
als proposats pel cèlebre fotògraf Martin Parr quan diu que «[...] l’aspecte fonamental que 
m’interessava explorar constantment és la diferència entre la mitologia d’un lloc i la seva 
realitat».  

Simó, que sempre ha viscut en «ciutats turístiques» i continua creient que el turisme és 
quelcom essencialment bo, encara que no sempre sabem fer-lo sostenible i integrador, 
aborda el medi turístic com a configurador de mites, però no sols per al consumidor.  

La seva proposta de començar amb un treball d’investigació en format de revista li permet 
explorar la interacció dels turistes i els habitants de Mallorca, hostes i amfitrions, el que són i 
el que representen, seguint-ne l’evolució.  

Fran Simó és llicenciat en Enginyeria Informàtica per la Universidad Tecnológica Nacional de 
l’Argentina i la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de l’Argentina, el 1998, es trasllada 
a Barcelona, ciutat on resideix fins al 2014, any en què s’estableix a Palma, Mallorca. 
Cofundador del Barcelona Photobloggers i de Caja Azul, col·lectius centrats en la fotografia i 
per als quals ha comissariat exposicions i projectes participatius diversos, també ha estat 
col·laborador d’entitats com el CCCB, Photographic Social Vision o l’Obra Social Caja Madrid, 
i ha exposat la seva obra a Barcelona, Nova York, Fort Collins (EUA) o Perpinyà, entre altres 
ciutats.  
 
El seu treball, desenvolupat entorn del turisme, es defineix com una investigació enfocada 
des de dues perspectives, la del turista i la del resident. A través de la fotografia automàtica, 
Simó registra la indústria turística i els seus efectes, com ara la transformació del paisatge, 
l’aglomeració o l’increment de l’ocupació, que posteriorment es reuneixen en el format de 
publicació.  
 
 
 
INTRODUCCIÓ A L’EXPOSICIÓ 
 
Erwin Hubert 
Mallorca 
Sense data  
Cartell. Impressió damunt paper 
21 x 27,5 cm 
Col·lecció Foment del Turisme de Mallorca 
 
Erwin Hubert 
Mallorca 
Sense data  
Cartell. Impressió damunt paper 
21 x 27,5 cm 
Col·lecció Foment del Turisme de Mallorca 
 
Propiedad privada 
Sense data  
Cartell Impressió damunt paper 
10 x 20 cm 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Fotografia de Palma 
Sense data  
Fotografia blanc i negre 
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35 x 40 cm 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Mónaco Discotheque 
Sense data  
Impressió damunt paper 
100 x 62 cm 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Islas Baleares 
Sense data  
Cartell Impressió damunt paper 
100 x 64 cm 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Platja de Palma 
Sense data  
Fotografia en blanc i negre 
100 x 100 cm 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Hiver a Majorque 
Sense data  
Cartell. Impressió damunt paper 
100 x 62 cm 
Col·lecció Foment del Turisme de Mallorca 
 
Formentor 
Sense data  
Cartell. Impressió damunt paper 
100 x 61 cm 
Col·lecció Foment del Turisme de Mallorca 
 
Joan Vives Llull 
Menorca 
1933 
Cartell. Impressió damunt paper 
100,65 x 72,28 cm 
Institut Menorquí d'Estudis. Fons del Foment del Turisme de Menorca 
 
Honeymoon in Majorca 
1951 
Cartell. Impressió damunt paper 
98 x 63 cm 
Col·lecció Foment del Turisme de Mallorca 
 
Dia del turista 
1969 
Cartell Impressió damunt paper 
100 x 64 cm 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Josep M. Vidal 
Menorca 
1984 
Cartell. Impressió damunt paper 
68,1 x 47,89 cm 
Institut Menorquí d’Estudis. Fons del Foment del Turisme de Menorca 
 
Ibiza-Formentera 
Dècada anys 90  
Cartell. Impressió damunt paper 
100,48 x 62,82 cm 
Arxiu Vicent Ribas, Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Foment del Turisme d'Eivissa  
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Ibiza 
1991 
Cartell. Impressió damunt paper 
81,18 x 58,59 cm 
Arxiu Vicent Ribas, Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, 
Recerca i Turisme, Govern de les Illes Balears 
 
Formentera 
1992 
Cartell. Impressió damunt paper 
65,62 x 44,5 cm 
Arxiu Vicent Ribas, Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. 
Fotografia: Christine Spengler 
 
Hivern a Ibiza 
1998 
Cartell. Impressió damunt paper 
65,23 x 45,31 cm 
Arxiu Vicent Ribas, Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, 
Recerca i Turisme, Govern de les Illes Balears 
 
OBRES 
 
Juan Aizpitarte 
Edén 
2016 
Vídeo 
Edició: 1/3 
Produït per a Ciutat de vacances-Palma  
 
Juan Aizpitarte 
Souvenirs 
2017 
Cartell lluminós amb tub de neó 
20 x 170 x 8 cm 
Edició: 1/3 
Produït per a Ciutat de vacances-Palma 
 
Juan Aizpitarte 
Souvenirs 2 
Cartell lluminós amb LED 
20 x 200 x 10 cm 
Edició: 1/3 
Produït per a Ciutat de vacances-Palma 
 
Juan Aizpitarte 
Casiopea 
2017 
Cartell lluminós amb LED. Conjunt de 5 peces de 20 cm diàmetre cada una 
Edición: 1/3 
Produït per a Ciutat de vacances-Palma  
 
Juan Aizpitarte 
Enlightment 
2017 
Instal·lació. Tres escultures lluminoses incandescents, amb regulador i programador digital 
100 x 45 cm cada una  
Produït per a Ciutat de vacances-Palma  
Irene de Andrés 
GLORY'S. Donde nada ocurre 
2016 
Vídeo HD, monocanal, so 
Duració: 12’ 38’’ 
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Edició: 1/5 
Col·lecció de l'artista  
 
Xisco Bonnín 
Sèrie «Honeymoon Club Resort» 
2008 
Fotografia digital damunt paper Epson Digigraphie. Conjunt de 12 fotografies 
24 x 30 cm c/u 
Col·lecció de l'artista  
 
Mélissa Epaminondi 
Plage 
2012 
Vídeo HD. Monocanal, color, so 
Duració: 5' 22'' 
Col·lecció FRAC Corse 
 
Daniel Gasol 
La imagen exterior, la dependencia económica y el poder Balear. Projecte «Souvenir, turismo y 
herencia políticas» 
2016 
Vídeo digital. Documental. Color/blanc i negre, so 
Duració: 88' 51’’ 
Col·lecció de l'artista  
 
Idensitat (Ramon Parramon-Gaspar Maza) 
Temporalitats urbanes. Glossari dels espais zombi 
Espais de temporada | Palma, Mallorca 
Urbanismes de temporada | Barcelona  
2016-2017 
Fotografia digital damunt suport de fusta i panells metàl·lics retroil·luminats 
Mides variables 
Produït per a Ciutat de vacances-Palma  
 
Left Hand Rotation 
Nodo replicante de la ciudad escenario 
2016 
Vídeo, color, so 
Duració: 3’ 44’’ 
Produït per a Ciutat de vacances-Palma  
 
Ángel Marcos 
Sèrie «End of season» 
2016-2017 
Impressió Inkjet damunt paper 
Mides variables  
Produït per a Ciutat de vacances-Palma  
 
Neus Marroig 
Imatge pública 
2017 
Videoinstal·lació. Conjunt de 504 imatges i vídeo (blanc i negre, so, duració: 12’ 28’’) 
Mides variables 
Produït per a Ciutat de vacances-Palma  
 
Adrian Melis 
Turismo sin documentos 
2011 
Instal·lació de documents i projecció de vídeo (color, so estèreo, duració: 11’) 
Mides variables 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA. Dipòsit particular  
 
Joan Miró 
Original per al cartell Mallorca, Consejo del Fomento del Turismo Español, per a la promoció de l’illa de 
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Mallorca 
24/VI/1973 
Guaix damunt paper 
100 x 70 cm 
Col·lecció Foment del Turisme de Mallorca 
 
Ana A. Ochoa 
Sèrie «Miami Beach: The Sun City» 
2017 
Vídeo amb seqüència de fotografies digitals 
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Ana A. Ochoa 
Sèrie «Miami Beach: The Sun City» 
2012 
Instal·lació fotogràfica 
Col·lecció de l'artista  
  
Irene Pittatore 
Lavoratori del turismo 
2017 
Vídeo. Monocanal, color, so  
Duració: 6’ 19’’ 
Produït per a Ciutat de vacances- Venècia 
 
Irene Pittatore 
Lavoratori del turismo/ Le interviste 
2017 
Vídeo 
Duració: 21’ 37’’ 
Produït per a Ciutat de vacances- Venècia 
 
Marina Planas 
Taxonomía del hotel balear. Sèrie «Variaciones de un archivo» 
2014 
Composició de 1029 postals de l'Arxiu Planas 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Marina Planas 
Digestión turística. Sèrie «Variaciones de un archivo» 
2014 
Instal·lació. Taula, plat, forca, ganivet, tassó, estovalles, postals en blanc i negre, banqueta i so) 
Mides variables 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Marina Planas 
Imatges turístiques. Aproximacions històriques. Sèrie «Variaciones de un archivo» 
2015 
Vídeo HD 16:9, reproducció contínua 
Duració: 21' 19'' 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Marina Planas 
Felices vacaciones. Sèrie «Variaciones de un archivo» 
2017 
3 fotografies en color de l’Arxiu Planas reproduïdes damunt alumini 
100 x 100 cm cada una 
Col·lecció Fons Arxiu Planas 
 
Miguel Trillo 
Sèrie «Línea de costa» 
2016 
Fotografia digital 
Produït per a Ciutat de vacances-Palma 
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Massimo Vitali 
Sèrie «Barcelona», Ramblas 
2010 
Impressió damunt lona 
296 x 370 cm 
Cortesia de l’artista the artist & Galeria Senda 
Massimo Vitali 
Sèrie «Barcelona», Ramblas 
2010 
Impressió damunt lona 
296 x 370 cm 
Cortesia de l’artista & Galeria Senda 
 
 
 
 
ANALÍTIQUES  
 
Jana Leo 
Arte Resort  
2007-2014  
Reserva-Ciudad  
2009 (Madrid)-2011 (Barcelona) 
Documentació dels dos projectes   
Col·lecció de l'artista 
 
Marc Morell 
De la mercantilització turística i del col·laboracionisme que li cal 
2016 
Documentació  
Produït per a Ciutat de vacances-Palma 
 
Tomás Ruiz-Rivas 
Benidorm, diario de un artista 
2016 
Llibre  
 
Tomás Ruiz-Rivas 
¡Madrid!  
2012 
Vídeo 
Duració: 16’28’’  
Col·lecció de l'artista  
 
Fran Simó 
S'Arenal Summertime 2016 
2016 
Revista 
28 x 22 cm 
Col·lecció de l'artista  
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Àrea de Comunicació  
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu / Vimeo: 
@EsBaluard / Youtube: @MuseuEsBaluard 
 
Comunicació:  
Perico Gual. A/e: comunicacio@esbaluard.org / (34) 971 908 201 
Jorge R. del Alamo: 666 593 007 / jralamo@alamocomunicacion.es 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
Plaça Porta Santa Catalina 10. 07012 Palma Tel. +34 971 908 201 
www.esbaluard.org  
 
www.ciutatdevacances.eu 
 
Per imatges de l’exposició accedir a aquest enllaç: 
http://www.esbaluard.org/content/files/premsa/813/2017/05/palma_todos_1495017248.rar 


