
 

 

 

Aquest projecte s’inscriu en el programa «Es Baluard en moviment», creat amb l’objectiu de donar a conèixer la col·lecció del 
museu i els seus programes, no només entre les Illes Balears, també a la resta de l’Estat i internacionalment, a través d’accions 
diverses. 
 
L’exposició titulada «Estar-ne al corrent 1», coproduïda per Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma i la Fundació 
Baleària, i sota la curadoria i direcció de Nekane Aramburu, tindrà lloc a Es Polvorí, Eivissa, del 4 de març a l’1 d’abril de 2016, i 
s’inaugurarà dia 3 de març de 2016. 
 
«Estar-ne al corrent 1» ha estat concebuda com una primera aproximació a l’obra en format vídeo de quatre artistes representats 
a la col·lecció d’Es Baluard: Diana Coca, Michael Najjar, Francisco Ruiz de Infante i Amparo Sard. 
 
El dia de la inauguració, el 3 de març a les 19 hores, a Es Polvorí, tindrà lloc una xerrada de presentació a càrrec de Nekane 
Aramburu, directora d’Es Baluard, que suposarà també una nova «presa de contacte» amb l’illa d’Eivissa, amb la intenció de 
continuar construint i d’obrir vies de col·laboració i coneixement mutu. 
 
En paral·lel,  als vaixells de Baleària del trajecte Palma-Eivissa es presentaran les propostes dels treballs en procés de tres 
creadores Natasha Hall, Natxa Pomar i Marta Pujades que han participat a «Les clíniques d’Es Baluard», el programa de suport a 
artistes de l’Àrea d’Educació i Formació del museu. Piedad Solans és l’autora del text de presentació. 
 
L’aliança d’Es Baluard i la Fundació Baleària, iniciada el 2013, continua enguany, 2016, amb aquest nou projecte que sorgeix com 
a forma de comunicació i de trobada entre les illes i amb una perspectiva de xarxa oberta a altres zones d’acció. 

 

Programa «Les Clíniques d’Es Baluard»: Natasha Hall, Natxa Pomar i Marta Pujades 

Els desplaçaments del temps, per Piedad Solans 

 

La ideologia de la tecnocràcia i les seves configuracions imaginàries a les pantalles mostren un món que es produeix a cada 

instant. Un món en superfície, en què esdeveniments inconnexos salten i es repeteixen aleatòriament i veloçment, sense 

continuïtat. Rostres, veus i cossos apareixen i desapareixen sense deixar rastre, ultrapassats voraçment, en un consum d’usar i 

tirar, per l’esdeveniment següent. Tot és mostrat, mesclat, fragmentat, publicitat i, paradoxalment, amagat. La transparència, 

proclamada pel sistema com «veritat», no és més que la matèria líquida en què es dissolen les coses. Un món afartat de 

missatges, cites i històries anecdòtiques, banals, catastròfiques, patètiques, tràgiques o trivials, que emergeixen del no-res i se 

submergeixen en la vacuïtat. Històries desorganitzades en l’estructura aleatòria de programes i hipertextos canviants que 

apareixen per un instant, brillen i s’esfumen en les superfícies acolorides de les xarxes i els mitjans de comunicació. Com en un 

talk show, tot passa i no passa res; les persones espectadores no necessiten pensaments propis. La seva incapacitat d’elaboració i 

de significació genera una realitat indigerible i produeix el que el filòsof italià Franco Berardi, Bifo, ha denominat infoxicació, és a 

dir, una intoxicació d’informació: un excés de codis semiòtics, imatges i configuracions tecnolingüístiques del qual no hi ha 

possibilitat de «desconnectar-se» i que és impossible d’assimilar, que produeix un col·lapse tant en la percepció i en els significats 

com en el coneixement psicosocial de la realitat. D’altra banda, les mitologies i concepcions romàntiques i modernes 

d’acumulació i profunditat de la història i la cultura col·lectives, enfilades en un temps lineal i inalterable que enfonsa les arrels 

en passats remots, idealment rescatats de la desaparició a través de textos, documents, imatges, runes i relíquies, han derivat en 

la catalogació, fossilització i celebració museística de la història, l’arquitectura i l’art com a monument, glorificant «l’home», 

com diria Giorgio Agamben, «més encara perquè el redueix a l’objecte». 

 

Tot i això, la transmissió de la memòria i els seus testimonis, els mots, els silencis i les veus, el desig, la sexualitat i les relacions 

afectives, la creativitat, les lluites, els èxits i les vides de les persones que construïren i construeixen la història i la ment 

sociocognitiva, per a Natasha Hall (Londres, 1974), Natxa Pomar (Palma, 1988) i Marta Pujades (Palma, 1990), discorren en relats 

que no són els del temps del mainstream, de la persona objectivada o convertida en mercaderia de l’espectacle de programes 

televisius. La trajectòria artística de les tres artistes s’entrellaça en unes obres sinèrgiques i obertes que, tot i que operen amb 

registres, percepcions i escenificacions diferents, conflueixen en una concepció comuna en totes tres: l’emergència de les 

marques del temps i el record col·lectiu, la reaparició en les persones reals del present i l’evocació i col·laboració que fan en les 

seves obres amb les dones i els homes que visqueren i viuen a Mallorca, convocant-la i convocant-los a rememorar cròniques 

callades o desaparegudes, a escoltar sentiments i emocions encoberts o prohibits, a recórrer oblidats camins d’olivars i formacions 

geològiques intemporals i a desenterrar els enderrocs i les finestres d’edificis que després de la guerra civil empresonaren altres 

dones i altres homes. Natasha Hall, Natxa Pomar i Marta Pujades remouen en els pòsits de l’art, del paisatge, de la ciutat, de la 

gent i la història de Mallorca i troben cossos de mòrbida i pertorbadora bellesa, cossos somiejats en pensaments i passeigs 

solitaris, cossos innocents i aterrits que es llancen al buit i s’estavellen contra un terra que ja no existeix materialment i que 

perviu en la memòria de la guerra civil i la postguerra al costat de tantes cunetes de l’illa, tapades per l’asfalt. Històries 

llunyanes o oblidades de la mar, el paisatge, l’art i les cultures mediterrànies, que lliguen Grècia i Àustria, Mallorca i la ciutat de 

Palma, celebrades o enterrades a l’illa i per l’illa, que tornen i ressorgeixen, des de les imatges, els escrits i les cartes, en les 

ESTAR-NE AL CORRENT 1. Eivissa 
Natasha Hall · Natxa Pomar · Marta Pujades 
                                                                                         

 



figures i converses reals que habitaren i habiten el present, convocades per les artistes per mostrar que la narració i els seus 

personatges, encara que invisibles, evidencien la continuïtat analògica en una genealogia i un despertar cognitiu que, ni per la 

repressió, ni pel silenci, ni per les modes, es pot destruir. Encara que hom ho intenti. Broten pels clivells, ens interroguen, ens 

assalten i se suspenen davant la nostra mirada atònita, perquè, com manifesten les tres artistes en unes obres que són també un 

continuum temporal i un work in progress, la història no acaba mai. 

 

Històries que no conclouen perquè, com digué Walter Benjamin, en al·lusió a la il·lusió del canvi i de la moda, la mobilitat formal 

dels signes no correspon a la mobilitat real de les estructures socials, polítiques i culturals, i el canvi continu emmascara una 

profunda inèrcia social. I és aquesta inèrcia social la que trenquen en les seves obres Natasha Hall, Natxa Pomar i Marta Pujades, 

en què es resisteixen a la gravetat i causalitat d’un temps considerat passat i, per això, ideològicament ocultat, que és, amb tot, 

el teixit que ordeix les trames de la seva joventut i el seu present i futur democràtic. Perquè aquest temps no és transcendental, 

sinó social i polític i avui, en el pensament de les artistes, té a veure amb la democràcia. Les seves bases, tal com han entès i 

plantegen elles en la seva pràctica artística, es configuraren en la història, els ideals i els valors antropològics, científics, culturals 

i patriarcals d’Europa, en l’arcaisme de les guerres civils i les dictadures feixistes i, com en el cas de l’arxiduc Lluís Salvador, en 

la figura romàntica i il·lustrada del pensador i viatger i la immensa cultura de les elits aristocràtiques europees, que descobriren a 

Mallorca l’idil·li i el mite de la natura pura i la il·lusió d’un món sense petges. 

Així, el vídeo Logbook (2014) de Natasha Hall, artista i geògrafa, al·ludeix al que ressorgeix i es transfereix idealment a l’acció i la 

resolució dels problemes del present. Pertany al projecte titulat Logbook: Natasha Hall and her Crew, un homenatge a la figura 

de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, autor de l’obra Die Balearen, en les pàgines de la qual l’erudit austríac estudià i celebrà la 

cultura i el paisatge de les illes Balears al segle XIX i principi del XX, encara no transformats pel turisme ni per l’acció del canvi 

climàtic i ni pel creixent augment del nivell de la mar que afecta l’aspecte de les seves costes. Com proposa l’artista, «tal 

vegada, reconeixent l’arxiduc com un ambaixador de la pau, a fi d’apreciar les diferències culturals i centrant-nos en el 

coneixement, la ciència i els viatges, podrem resoldre les nostres diferències globals perquè el canvi real pugui propagar-se per 

tota la Mediterrània i més enllà». Així, sa Foradada, que segons les investigacions geogràfiques de Natasha Hall, «apareix als 

mapes antics de l’illa i es pot descriure com un tret distintiu, una imatge centrífuga i, en darrera instància, un axis mundi de la 

Mediterrània», i Miramar (on l’arxiduc reconstruí la capella de la Trinitat en el monestir fundat pel frare, escriptor, científic i 

místic Ramon Llull), esdevenen per a l’artista, cent anys després de la mort de l’arxiduc, en un símbol perdurable. El dramatisme 

i la bellesa dels penya-segats, les seves formacions geològiques que es remunten a milions d’anys i l’antropologia del paisatge 

inspiren Natasha Hall per crear múltiples enllaços i interconnexions entre la figura i el temps de l’arxiduc amb persones actuals, 

independentment del temps cronològic i lineal: el temps del pensament i la mirada, de les petjades i els camins que tornen a ser 

recorreguts per les nostres reflexions, els nostres ulls i les nostres passes. Inspirada en la poesia japonesa i en els haikus del poeta 

japonès Matsuo Bashu (1644-1694), Hall tracta de «no seguir les quatre passes dels homes de l’antiguitat, sinó de cercar el que 

cercaven, com una conversa silenciosa entre un fantasma i un fantasma-a-ser». O, citant Anselm Kiefer, la consciència de qui 

«quan té un bocí d’asfalt a la mà, també és conscient de les persones que hi han caminat, per sobre, al carrer, des que es formà». 

 

Aquest temps antropològic, connectat amb les coses, amb les matèries i amb els fantasmes del paisatge, ens mostra la mort, no 

com un buit, sinó com una multiplicació sens fi de ressonàncies expandides, contretes, comprimides, que no desapareixen sinó 

que, com en calaixos tancats, s’amaguen per reaparèixer en ser descoberts, oberts, tocats, contemplats. Així, per a Natasha Hall, 

l’art i la pintura arriben a ser mitjans de revelació i il·luminació per a la consciència, «un estudi de l’eternitat contra el flux del 

temps, a través del qual m’agradaria tractar de capturar l’essència de la natura, i dedicar el meu temps a escoltar els missatges 

murmurats i tàcits del paisatge. En caminar pels mateixos camins, replicant les passes de l’arxiduc, de Ramon Llull i d’altres 

personatges significatius ja oblidats, expressaré un agraïment etern al paisatge». 

 

Els traumes, com dirien la psicoanalista Julia Kristeva i l’historiador de l’art Hal Foster, tornen i adopten en allò que és sinistre la 

seva reaparició ritual i simbòlica i en allò real que l’art posa en operació, la mort. El projecte Las Hermanitas (2014)1, de Natxa 

Pomar, relaciona la ciutat de Palma amb la postguerra a Mallorca i amb el museu Es Baluard, que encarregà el vídeo i l’acció 

urbana en la qual col·laboraren nombroses persones residents a l’illa. L’interès de l’artista per la història de la guerra civil a 

Mallorca i la dura i silenciada repressió posterior la féu explorar el paisatge, actualment reconfigurat per indústries, solars, 

carreteres, de les fosses comunes, en les quals foren enterrades les persones ignominiosament afusellades, assassinades i 

sotmeses a represàlia per la seva pertinença a la República o a diverses idees polítiques. Recerca de la memòria històrica que 

ampliaria en una investigació sobre els espais penitenciaris de l’illa, com la Presó Provincial Femenina de Mallorca, coneguda com 

Las Hermanitas, aleshores instal·lada a Can Sales, darrere on avui hi ha la Biblioteca Pública. Aquell edifici, ja desaparegut, 

tancava al voltant de mil dones recluses, entre les quals hi havia preses polítiques com Matilde Landa, dirigent comunista que se 

suïcidà el 1942, incapaç de suportar la pressió de les autoritats franquistes perquè es convertís al catolicisme. La seva tràgica 

història emergeix en les cartes que escrigué des de la presó a la seva filla Carmen, Carmencilla, recollides per Natxa Pomar per 

ser llegides individualment i col·lectivament en veu alta i rememorades per altres dones al vídeo, projectat a la façana de la 

Biblioteca. «La idea del projecte», diu l’artista, «era donar veu (o més aviat, veus) a la història de les més de mil recluses de Las 

Hermanitas a partir de la lectura col·lectiva de les cartes que la presa Matilde Landa va escriure a sa filla, en les quals usava 

pseudònims i metàfores per esquivar la censura. La projecció del vídeo al lloc on hi havia l’antiga presó va ser un homenatge 

senzill i alhora simbòlic, que convidava a reflexionar sobre la repressió i la resiliència». 

 

                                                           
1 La videoinstal·lació "Las Hermanitas", comissariada per Nekane Aramburu, va ser realitzada a  la façana de la Biblioteca Pública 

de Can Sales, el 5 de març de 2014. 



La resiliència. Quant de temps és capaç de resistir una dona presa i objecte de tortures emocionals i psicològiques? Quant de 

temps va ser capaç de viure en la presó de les vençudes? L’amor que la mare sentia per la filla vibra en l’escriptura de les sis 

cartes que escrigué, en què li amagava la seva terrible realitat i la incitava a ser feliç. L’experiència de la maternitat, les 

conviccions i el suïcidi de Matilde Landa, la qual s’estimà més morir que renunciar a les seves idees socials i polítiques, provocà 

una gran influència en Natxa Pomar, fins al punt que transformaren la seva pròpia vida: «El projecte de Las Hermanitas va ser 

intens, tant a nivell personal com professional. El fet d’enregistrar setanta-una dones de diferents edats que posaven veu a les sis 

cartes que la presa política Matilde Landa va escriure a sa filla remogué moltes emocions, tant en mi com en les participants. Amb 

cada mot es feia més present la seva història i les de la resta de dones que varen ser privades de llibertat injustament; eren les 

veus d’aquelles dones que intentaven veure la llum entre les ombres, i que varen ser doblement invisibilitzades. Per ventura va 

ser per la intensitat de la història que, casualment, em vaig quedar embarassada d’una nina els mesos que treballava en el 

projecte». Així, l’eidolon o espectre al qual feia referència Roland Barthes als seus estudis sobre la fotografia reapareix i 

adquireix veu, cos i textura en les imatges del vídeo Las Hermanitas i en les dones que rememoren en la lectura de les cartes la 

figura de Matilde Landa, i també en l’artista mateixa i en el naixement de la seva filla. Un teixit d’analogies entramat en un 

inconscient que no reconeix el temps i que, per mitjà de la pròpia representació artística, restitueix la narració a la vida present. 

 

Hombres coronados (2014-2016) és un work in progress iniciat per Marta Pujades el 2014, consistent en fotografies d’homes que 

evoquen la figura mitològica del déu grec de l’amor i la bellesa, Adonis. Partint d’aquest mite i de la mort del déu, i també del 

retrat barroc i de la pintura tenebrista de José Ribera, La muerte de Adonis, l’artista proposa una manera de concebre la 

masculinitat, la performance i les relacions de gènere distinta de la construcció de la identitat masculina instituïda pel patriarcat: 

«En algun moment, aquesta forma de concebre la masculinitat ha de ser revisada i s’ha de transitar per una mort simbòlica, com 

ocorre amb el mite. Aquesta mort no és una destinació o un fi, sinó una regeneració, un pas de transformació necessari perquè 

puguin germinar diverses formes més igualitàries i més enriquidores per a tothom, d’entendre la condició masculina i la seva 

relació amb la femenina». El vídeo apareix com un «mostrari» en el qual se succeeixen les fotografies d’homes de diverses edats 

nus, posant amb corones de flors que els apoderen des d’allò femení, trencant els estereotips i els atributs de la masculinitat i de 

la feminitat mateixa. No només en la imatge del cos, també en les converses dels homes enregistrades i articulades al vídeo, 

declaracions en què manifesten els seus sentiments i les seves reflexions sobre el cos, la identitat, l’afectivitat, els límits i 

l’ambigüitat de pertinença a un gènere. Les seves narracions personals són antidogmes del mite patriarcal masculí, l’hegemonia 

del qual, des de temps arcaics i al llarg de la història, atribueix als homes característiques com la força física, la «virilitat», el 

valor i la fortalesa, per no parlar del poder seminal, la intel·ligència i la superioritat sobre les dones, «el sexe dèbil». En conferir-

los el símbol de les flors, propi de les dones, i en incitar-los a parlar de les seves pròpies idees, emocions i experiències, els homes 

s’alliberen dels marcs que oprimeixen la seva identificació a través de la sexualitat i de la determinació subjugant del que 

Sigmund Freud anomenà «el fet de tenir penis». Com esmenta l’artista, «els homes retratats es presenten com Adonis 

actualitzats, que viuen la seva condició masculina de formes molt diverses, però a tots els uneix la seva recerca vers formes més 

igualitàries i lliures de relacionar-se amb els altres i amb ells mateixos». Al contrari que Natxa Pomar, que a Las Hermanitas 

treballa només amb dones i n’exclou els homes per enfocar l’atenció en les dones com a subjectes polítics actius, però també com 

a dones, germanes i esposes, Marta Pujades convoca els homes per enfocar el pensament de gènere a través de la construcció 

masculina del cos, del desig, l’afectivitat i la sexualitat, i per mostrar, com apuntaria la psicoanalista Joan Rivière el 1929 al seu 

assaig La femineidad como máscara (que aleshores confrontà teories psicoanalítiques de la histèria i la feminitat), que la 

masculinitat és també una màscara, una construcció de la identitat sexual que no és ontològica ni essencial, sinó un acte 

performatiu. 

 

Ben igual que aquestes obres, aquest text no acaba. Ordeix la feina de les artistes entre elles, en un temps, un lloc i un teixit 

teòric, si prosseguim el concepte i l’etimologia de la paraula theoria com «l’esdeveniment que es revela a través de la mirada» i 

de theorós, o teòric, «aquell que viatja, mira i descobreix el món». Viatges i recorreguts, mapes, desplaçaments, veus i figures en 

què el real i l’imaginari es juxtaposen, superposen i reelaboren constantment en l’espai i el temps, en l’obertura a visions 

mutables, interrelacionades i dinàmiques de la ment cognitiva i la història psicosocial. Estan bastides de restes, de murmuris, 

d’oblits o, com escrigué Félix Guattari a Cartographies schizoanalytiques, de lapsus, d’actes fallits, de «símptomes com ocells que 

toquen a cops de bec a la finestra. No es tracta d’interpretar-los, sinó més aviat d’identificar-ne la trajectòria, de veure si poden 

servir d’indicadors de nous universos de referències, susceptibles d’adquirir una consistència suficient per invertir la situació». 

Invertir, sí, la situació. 

 

 

 

 

Biografies 

 
Natasha Hall (Londres, 1974) 

Estudia la diplomatura en Art i Disseny a The University of the Arts (CSM) de Londres, és llicenciada en geografia física per la 
Universitat de Wales (Swansea) i realitza un postgrau en Belles Arts al City and Guilds of London Art School i un màster en Belles 
Arts en l’especialitat de pintura per la City and Guilds of London Art School-Universitat de Birmingham. 
 
El seu treball  ha estat exposat a Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (2014-2015), i a la Galeria Vanrell 
(Palma, 2016). Ha participat en el Festival Internacional de cortometrajes sobre Arte y Enfermedades (FICAE) 2015 -organitzat per 
la Universitat Politècnica de València- on va rebre una menció especial, i ha estat seleccionada per a la 2ª edició del Festival 
Internacional de cortometrajes sobre Arte y Enfermedades (FICAE) 2016. 
 



 

Marta Pujades (Palma, 1990) 

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i graduada al Màster Fotografia i Disseny per la Universitat Pompeu 
Fabra i Elisava. Amplia la seva formació en diversos tallers i seminaris com La mirada feminista, implicaciones curatoriales y en la 
gestión del arte amb Xabier Arakistain (CAC Ses Voltes, Palma, 2015), Fragments in-actuals, documentar el que és contemporani a 
l'art amb Alejandra Riera (Programa La Gran Il·lusió, Experimentem amb l'Art 2015) o Vivir el retrato amb Pierre Gonnord (Es 
Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 2014).  
  
Ha participat en diferents exposicions individuals i col·lectives: Jäälproject, Hotel Mayerling (Madrid 2014); Espai d'art B2 (Sóller 
2015); Sala d'Art Jove (Barcelona 2015); Galeria Xavier Fiol (Palma 2015); Centre d'art Sa Quartera (Inca 2015); Es Baluard Museu 
d’Art Modern i Contemporani de Palma (2015) i Son Tugores (Alaró 2016). 
 
Recentment ha estat guardondada amb el Premio Michael Horbach al XXXV Certamen d'Arts Visuals Vila de Binissalem. Ha 
participat a l’edició 2014 de Intransit impulsat per la Universidad Complutense de Madrid, als visionats de Descubrimientos 
PhotoEspaña (Madrid 2015) i al IV Encontro de Artistas Novos (Santiago de Compostel·la 2014). 
 

  

 

Natxa Pomar (Palma, 1988) 

 

Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, amb un curs acadèmic a la Universitat de 
Tampere (Finlàndia). Té un Màster en Fotografia i Cultures Urbanes dins del programa formatiu del departament de sociologia de 
Goldsmiths, Universitat de Londres. 
  
Els seus treballs en vídeo, instal·lació i fotografia s’han exposat a galeries i centres d’art com ara Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma (2014 i 2015); Galeria Fran Reus (Palma, 2014 i 2015); Casal Son Tugores (Alaró, 2013); Galeria ABA Art 
dins del festival PalmaPhoto (Palma, 2013); Foto8 Gallery (Londres, 2012);  Maison d’Europe et d’Orient (París, 2010); cicle «El 
Projector» de FotoColectania (Barcelona, 2010) i a la Tampere Art Factory (Finlàndia, 2009), entre d’altres. Participà a la edició 
2014 de Intransit impulsat per la Universidad Complutense de Madrid, als visionats de Descubrimientos PhotoEspaña (Madrid, 2015) 
i al IV Encontro de Artistas Novos (Santiago de Compostel·la, 2014). 
 
Ha rebut diferents premis i beques com el III Certamen Femení d’Instal·lació Artística de Can Prunera, la Beca Archie Gittes del 
Círculo de Bellas Artes de Palma, o el segon premi Art Jove Arts Visuals de les Illes Balears l’any 2013. 
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