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Claus del projecte 

 

• L'exposició parteix d'una investigació en el context d'Europa entre segles XIX i principis del 

segle XX, una història transversal de l'art contemporani.  

 

• Mostra la possibilitat de connectar els continguts i posar-los en relació amb els fons i la 

Col·lecció del museu que acull la mostra.  

 

• Els temes principals són el feminisme, art de dones, anarquisme, teosofia, espiritisme, 

misticisme, mediumnitat, esoterisme, sanació, reencarnació i la resistència.  

 

• Entre les obres es troben brodats, pintures, dibuixos, escrits i documentació relacionada. 

 

• El projecte s'emmarca dins de la línia d'investigació de forta caire europeu i actual, com es 

pot comprovar per les recents exposicions Hilma af Klint: Paintings for the Future (Solomon 

R. Guggenheim Museum, New York), Flying High: Women Artists of Art Brut (Kunstforum 

Wien, Viena), World Receivers. Georgiana Houghton, Hilma af Klint and Emma Kunz 

(Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Munich), Hilma af Klint. 

Pionera de la abstracción (Museo Picasso de Málaga) o Jeanne Tripier. Creación y delirio 

(Casa Encendida, Madrid).  

 

• Col·laboracions nacionals i internacionals: Museo de El Prado, Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, Musée d’Art Brut de Lausanne (Suiza), LaM. Lille Métropole Musée d’Art 

Moderne, d’Art Contemporain et d’Art Brut (Francia), Galerie Delmes&Zander (Alemania), 

Bibliothèque de Geneve (Suiza), Centre Emma Kunz (Suiza), Mental Health Museum (Reino 

Unido), així com fundacions i col·leccions particulars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

ES BALUARD PRESENTA «ALMA. MÈDIUMS I 

VISIONÀRIES», UNA EXPOSICIÓ SOBRE EL CERCLE  

DE DONES, MÈDIUMS I ARTISTES DINS EL CONTEXT 

EUROPEU ENTRE ELS SEGLES XIX I XX 

Es Baluard presenta un nou projecte expositiu dins el cicle de mostres temàtiques que sorgeixen des 

del propi context, i aquest cop es centra en l’espiritualitat. Per això, i sota la intensiva tasca 

curatorial de Pilar Bonet, arriba al museu una mostra inèdita basada en el cercle de dones, 

mèdiums i artistes, moltes inclassificables, algunes molt conegudes i altres totalment inèdites, que 

es varen moure entre la mediumnitat, la mística, la sanació i la filosofia espiritista i que marcaren, 

així mateix, una nova lectura dels feminismes. Una creació extraordinària a Europa de visionàries i 

mèdiums amb un llenguatge fora de tota norma. 

El seu treball ha arribat fins als nostres dies gràcies a museus, arxius i fundacions privades, però fins 

ara no se n’ha abordat l’estudi en conjunt amb rigorositat. L'exposició, que tindrà lloc del 15 de 

febrer al 2 de juny de 2019, s'inaugura el 14 de febrer a les 20 hores a la Planta 0. 

Entre les autores que formen part de l'exposició, es troben obres de Madge Gill, Julia Aguilar, 

Hélène Smith, Josefa Tolrà, Nina Karasek, Clara Schuff, Jane Ruffié, Hélène Reimann, Aloïse 

Corbaz, Mary Frances Heaton, Gertrude Honzatko-Mediz, Agatha Wojciechowsky, Margarethe Held, 

Käthe Fischer, Anna Zemánková, Cecilie Marková i Emma Kunz.  

 

Així mateix, Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma i l'Associació Josefa Tolrà de 

Barcelona organitzen el 15 de febrer les Jornades W&V «ALMA. Mèdiums i visionàries», on es 

presentarà el grup d'estudis independent per ampliar l'anàlisi i revisió del treball creatiu de dones 

visionàries i sanadores «Creativity in Visionary Woman Research Group (V & W)». 

Els vectors de força d’aquest projecte parteixen dels documents continguts en l’exposició i 
preveuen expandir el marc cronològic de les autores, com també les metodologies amb perspectiva 
de gènere. Estudis sobre una forma de creativitat femenina propera als moviments socials i 
espirituals, el talent visionari i la voluntat de sanació a través d’unes obres artístiques fora de 
norma i associades a la pulsió mística. 

Aquests estudis cerquen articular noves historiografies i lectures sobre la creació en el camp de les 

arts tèxtils, el dibuix, la pintura i la literatura, al marge de categories tradicionals i jerarquies 

estètiques. 

D'altra banda, entre els mesos d'abril i maig de 2019 tindrà lloc un taller educatiu a Es Baluard que 

treballarà la creació tèxtil a partir de la col·laboració amb diferents col·lectius de dones, a més de 

les mediacions en sala tots els divendres de 11.30 a 13.30 hores dins el programa «Medi-Acció» d’Es 

Baluard. 

 

 



      

 

 

Text de Pilar Bonet  

L’exposició presenta l’extraordinària creativitat d’autores europees nascuda en dècades anteriors al 

final de la Gran Guerra el 1918. Dones que des de les seves històries d’amor i dolor gesten dibuixos, 

brodats i textos que permeten evadir-se de la realitat i conèixer altres dimensions vitals. En una 

època de conflictes socials greus i nous camins d’espiritualitat, la creativitat els ajuda a restituir la 

veu interior i a prendre les regnes del seu destí en situacions de desarrelament, pèrdua d’éssers 

estimats, nostàlgia i fragilitat psicològica. Les creacions no tenen finalitats comercials, són el camí 

per rescatar l’energia de l’ànima i il·luminar tenebres. 

El seu art és instintiu i simbòlic, la majoria no han realitzat estudis artístics. Comuniquen a partir 

d’un llenguatge fora del cànon, no experimenten amb la visualitat sinó que revelen la imatge 

oculta. Algunes es reconeixen com a humils mediadores al servei de la humanitat, amb una missió 

encomanada per la seva guia espiritual. Interessades pels avenços científics i les investigacions 

metafísiques, les autores s’emparen en noves formes de transcendència des del domini públic de 

l’espai domèstic, fins i tot si aquest espai es troba en una casa de salut mental. 

L’exposició reuneix dibuixos i pintures de format mitjà, quaderns de vida i labors tèxtils. Obres i 

vides vinculades a l’expansió de l’espiritisme a principis del segle XX, la teosofia i l’antroposofia, 

els rituals esotèrics, la capacitat mediúmica per connectar amb els esperits, la indiferència material 

de l’anarquisme o un potencial visionari capaç d’enllaçar el passat i el futur. La recerca sobre 

aquestes autores se centra en el context de les formes de coneixement dissident, compartir mirades 

i exilis interiors en una Europa que escenifica el seu naufragi entre el desenvolupament de la 

ciència i la mutilació de les guerres, la mort i l’esperança de la reencarnació. 

Aquestes creacions ofereixen una bellesa i una pulsió íntima que cal percebre en la distància més 

curta, la que ofereix aquesta exposició: brodats de formes fluídiques, dibuixos florals, jardins de 

l’Edèn, mapes còsmics, arquitectures planetàries, retrats d’esperits, geometria sagrada, alfabets 

secrets, receptes sanadores, simbolisme esotèric, transmissió de missatges del més enllà, escriptura 

científica i múltiples llegats sobre les seves extraordinàries vivències. 

Les obres procedeixen de diversos museus internacionals, col·leccions particulars i galeries. És la 

primera vegada que un museu espanyol presenta aquesta mena de llegat des d’una lectura de 

gènere i vinculada a la recerca sobre els moviments socials, polítics i espirituals d’un temps convuls 

que marca la vida i les obres d’aquestes dones, sempre fora de l’ordre establert: “El seu art no ve 

de l’art”. Elles no cercaven el prestigi personal sinó la reparació de la seva ànima, la fraternitat i el 

bé comú. Preveien que les seves creacions eren per al futur i l’eternitat. Ara, el futur ja és aquí. 

 

 

 

 

 



      

 

 

Textos de sala  

Elles no cercaven el prestigi personal sinó la reparació de la seva Ànima, la fraternitat i el bé comú. 

Preveien que les seves creacions eren per al futur i l'eternitat. Ara el futur ja ha arribat. 

Nascudes abans del 1918, són dones que pateixen la crisi de la utopia moderna en unes dècades 

convulses de la història europea. La creativitat els serveix per restituir la veu interior, l'Ànima, i per 

agafar les regnes del seu destí en situacions de profunda tristesa i fragilitat.  

Les seves obres emanen una bellesa fora de norma: dibuixos florals, jardins de l'Edèn, imaginaris 

còsmics, retrats d'esperits, abstraccions sagrades, alfabets secrets, receptes sanadores, transmissió 

de missatges i escriptura científica. El seu art no és acadèmic ni comercial, ens revela les imatges 

ocultes.  

 

«UN ÉSSER DE LLUM EM GUIA LA MÀ» 

 

L'expansió de l'espiritisme a Europa a finals del segle XIX ofereix a les classes humils la possibilitat 

d'una espiritualitat sense jerarquies eclesiàstiques ni dogmes. La connexió mediúmica amb els 

esperits i la promesa de la reencarnació amplien l'experiència d'aquest nou cristianisme primitiu. 

L'espiritisme, com l'anarquisme, propaga l'harmonia entre estaments socials, l'emancipació de les 

dones i noves pedagogies en contacte amb la natura.  

Les obres -dibuixos, textos i brodats- són una forma de reparació de l'Ànima en un temps lacerat per 

les guerres i la pèrdua de persones estimades. Només quan dibuixen se senten en pau, i aquest 

silenci actiu els permet viatjar entre el passat i el futur. No es consideren artistes, tan sols 

mediadores entre mons. Treballen de nit, dibuixen éssers de llum, escenaris fractals, broden i 

combinen les paraules entre les imatges. Esotèriques i rebels, mai no comercialitzen les obres. Les 

creacions són humils en la materialitat però sublims en transcendència.  

 

«EL MEU PLANETA ÉS MART»  

 

La filosofia espiritista creu que l'Ànima sobreviu al cos en forma d'esperit desencarnat i que aquesta 

energia, quan abandona la Terra, emprèn un viatge de coneixement a través dels planetes. Mart i 

Júpiter són els més importants.  

Com a mèdiums reconegudes, algunes de les autores es comuniquen amb els esperits i canalitzen 

missatges en forma de dibuixos i textos. L’experiència extracorporal els permet viure altres 

identitats i mons aliens. Parlen i escriuen en llengües desconegudes -glossolàlia-, usen alfabets 

encriptats i la seva cal·ligrafia és intempestiva. Ens parlen de forces volcàniques, energies 

electromagnètiques, paisatges marcians, cartografies còsmiques o figures angelicals. La creació del 

llenguatge és per a les artistes una forma de revelació sobre l'origen i el destí de la transmissió de 

sabers, fidels al gran arxiu universal que compartim i que és etern.   

 

 



      

 

 

«M'ATREUEN ELS MONS QUE NO SÓN REALS»  

 

 

Les experiències extracorpòries a través de la meditació, el somnambulisme o la hipnosi porten les 

autores cap a escenaris desconeguts en què apareixen rostres i presències fantasmagòriques. 

Aborden aquest trànsit des de dictats superiors i de vegades els dibuixos porten la signatura d'altres 

entitats. Sense pretensions de reconeixement com a artistes, la creativitat està al servei de la pau i 

cal compartir-la. Saben que les malures del cos són fruit de les ferides de l'ànima. 

Molts dibuixos porten enllaçades paraules a la manera de filigranes. L'aparició de textos 

inintel·ligibles és habitual. Les tècniques i els materials no són els ortodoxos del món de l'art, usen 

papers reciclats. Treballen a la taula de la cuina, no tenen taller. Mentre que els artistes de 

l'avantguarda cerquen nous llenguatges, elles són una rereguarda a l'espai de la llar. La fragilitat 

interior fa que algunes siguin diagnosticades com a malaltes mentals, però el seu art és un remei 

natural contra el dolor i una forma de resistència a l'oblit.  

 

«CULTIV FLORS QUE NO EXISTEIXEN EN ALTRES LLOCS»  

 

La representació de la natura és una creativitat primordial en la història de les dones. Les autores 

dediquen la seva imaginació mística i simbòlica a la recreació de paisatges, floracions, edens o 

jardins de dones agermanades a la manera de les beguines medievals. Dibuixen o broden belles 

composicions que evoquen la llum, la pau, la sororitat, la vida, la saviesa i l'eternitat. Les flors són 

formes sacres de fertilitat i puresa, símbols de regeneració i amor. Com els hortus conclusus de la 

tradició cristiana, els elements vegetals i escenaris naturals són al·legories de l'univers i els valors 

espirituals.  

Sense regles estètiques, dibuixen seguint els patrons de la tradició femenina del brodat i els teixits. 

La creació les allibera d'un present ingrat i les impulsa en un vol poètic i reparador. A la taula de 

casa o en un centre clínic poden gaudir de la floració eterna de la vida. Les seves obres fan visibles 

les energies, rememoren l'espai femení i les tradicions ancestrals.   

 

«LA MEVA CONSCIÈNCIA CRIDA MÉS FORT QUE LA MEVA CARN»  

 

 

La voluntat de la resistència atorga a les artistes una capacitat de supervivència enorme en 

situacions difícils i èpoques cruels. La consciència -l'esperit- batega amb força i es nega a una 

realitat material pobra. Algunes passen la major part de la seva vida en un centre de salut mental. 

En el desarrelament i la solitud són demiürgues que fan llum en les tenebres de l'univers.  

Dibuixar és una eina poderosa per visualitzar els desitjos silenciats, per no oblidar-se d'elles 

mateixes o mantenir la veu pública. Les creacions desborden intensitat poètica quan són més 

subjectives i sensuals, i generen arxius biogràfics quan són descriptives i sòbries. Una carta escrita 

amb puntades de fil és la forma més directa de la veu en femení, el reclam d'un lloc propi a l'espai 

públic. Dibuixar o brodar els permet aprofundir en la intimitat de les seves històries, salvaguardar la 

identitat i mantenir la veu social. La creativitat és un refugi que els possibilita gestionar la 

malenconia i viure en l'adversitat.  

 



      

 

 

«LES NOSTRES OBRES SÓN PER A L'ETERNITAT»  

 

 

Moltes de les artistes es dediquen a ajudar els altres i practiquen la sanació amb receptes naturals o 

rituals sagrats. Veuen l'aura de les persones, usen el tarot i el pèndol, coneixen el poder vibracional 

dels minerals i dibuixen mandales de patrons geomètrics com a processos terapèutics per a les 

patologies de l'Ànima. Reflexionen sobre les tempestes, les cèl·lules o la moral en els escrits i els 

dibuixos. Els seus coneixements són heretats i també fan investigació. Consideren la ciència i la 

caritat com una forma de progrés social. Reclamen la protecció de la natura, la pacificació de la 

societat i la pobresa com a camí de llibertat.  

Diuen que les seves obres són per al futur i ens volen ajudar. Afirmen que són obres per a l'eternitat 

i saben apreciar allò que no és material ni comercial, sinó vital. Són dones sàvies. Els dibuixos 

geomètrics, les escenes al·legòriques o els escrits sobre filosofia i ciència ens fan conèixer la 

infinitud de les energies que conformen la vida. Treballen per a la transformació interior en un 

cercle sagrat. El seu art no ve de l'art, sinó de l'artesania i les tradicions ancestrals, la natura i la 

cultura de les dones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Biografia de Pilar Bonet 

Doctora en Història de l'Art i Llicenciada en Història Medieval. Professora d'art i disseny 

contemporani a la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull (ESDI). Imparteix docència 

en graus i màsters, especialitzada en història de l'art i el disseny, crítica d'art i gestió cultural. 

 

Com a crítica d'art i curadora d'exposicions ha treballat sobre el llegat d'autors i associacions de les 

avantguardes espanyoles: Salvat-Papasseit, Miró, Angel Ferrant, Jaume Sans, Manuel Viola, ADLAN, 

Club 49, etc. També ha presentat exposicions a partir de les col·leccions del MACBA i l'IVAM. 

Gestiona nombrosos projectes individuals i col·lectius en museus i altres iniciatives d'art amb 

artistes contemporanis: Carlos Pazos, Perejaume, Concha Jerez, Rogelio López-Cuenca, Francesc 

Abad, Jordi Colomer, Núria Güell, Fernando Sánchez Castillo, Domènec, David Bestué, Mireia 

Sallarès, Mapi Rivera, entre d’altres.  

 

Les seves línies d'investigació atenen la importància de la societat civil en els processos culturals del 

segle XX i XXI, les complicitats entre art i disseny, la formulació política dels feminismes i les noves 

espiritualitats no reglats. En els últims anys ha centrat el seu estudi en la vida i obres de dones 

creatives vinculades al talent visionari i mediumnitat, autores europees nascudes abans de la fi de 

la Gran Guerra el 1918, entre elles la mèdium i artista catalana Josefa Tolrà. Sobre aquesta 

investigació i com a experta en Josefa Tolrà ha escrit i preparat diverses exposicions que posen a la 

taula de treball una revisió de la historiografia moderna, així com un gir en les jerarquies estètiques 

sobre les creacions tèxtils i l'escriptura no acadèmica de dones sensitives. 

 

Ha escrit per a nombroses edicions d'art (MACBA, Actar, Serbal, Vervuert Iberoamericana, Planeta, 

Salvat, etc). Imparteix conferències i tallers sobre història de l'art, producció contemporània i eines 

per a la professionalització dels artistes. Ha rebut i compartit els premis de l'Associació Catalana de 

Crítics d'Art (ACCA) en diverses ocasions. Premio Pilar Juncosa de la Fundació Miró de Palma, Beca 

de investigación en Colombia de AECID. Miembro de la AICA i de la Asociación cultural ACM. 

Directora del projecte d'edicions d'art contemporani Arts Coming i presidenta de la Asociación 

Josefa Tolrà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Biografies de les autores 

 

 
Julia Aguilar –Chelín Always– (Espanya, 1899-1979)  

 

 

Julieta pesà sis quilos quan va néixer i la cobria «un vel». Néixer dins la bossa amniòtica és un auguri de sort i 

un signe de poders psíquics. L’entorn de la seva infantesa, la pèrdua de la germana petita i els anys 

d’alliberament a Madrid i a París marquen el seu destí. En els escenaris parisencs adopta com a ballarina el 

nom de Julieta Always o Chelín Always, heterònims d’una dona enèrgica i enigmàtica. Chelín era un científic, a 

l’altura dels il·lustres Ptolemeu, Copèrnic o Galileu, que per investigar la naturalesa cel·lular dels astres i dels 

planetes va haver de lluitar contra la ignorància del seu temps.  

 

Quan retorna a Barbastro viu la soledat. Se sent guiada per àngels i dimonis, per Jesucrist o pel General 

Ricardos. Pinta quadres a l’oli d’inspiració simbòlica, escriu sobre la ciència del futur, sobre Déu, les cèl·lules, 

la teosofia i l’art. El cristianisme i la pobresa són el seu model de vida, una doctrina social alliberada de 

submissió. La presència d’allò màgic i l’ocult, la incertesa existencial i la raó científica són els camins cap a un 

nou món. Assumeix una missió de vida encomanada per Déu i mai no comercialitza les seves obres. 

 

 

Aloïse Corbaz (Suïssa, 1886-1964) 

 

 

La petita Aloïse va perdre la mare als onze anys. Els cinc germans queden sota la custòdia del pare, un home 

rude i violent. Ben aviat declara el seu amor per la música i el desig de dedicar-se a l'òpera. El 1911 es 

trasllada a Alemanya i treballa de professora de les filles del capellà de la cort del kàiser Guillem II a Postdam. 

És una dona pèl-roja que desborda imaginació. S'enamora profundament del kàiser. El 1913 torna a Suïssa 

fugint de la imminència de la guerra. 

 

Mostra un comportament anòmal, defuig el tracte social i inicia els seus escrits religiosos i epistolars. Els 

imaginaris corporals l’agiten, les il·lusions de grandesa la torben i se sent extraviada. El 1929 es trasllada al 

manicomi de La Rosière de Gimel, on viu la resta de la seva vida i on realitza dibuixos molt colorits. Aloïse sent 

un amor místic per la música, s'estremeix amb l'amor ideal del seu estimat i reverbera en les cabelleres de foc i 

les corbes de pits i genitals florits dels seus protagonistes. Escriure i dibuixar, cantar i imaginar mons li permet 

creuar barreres i aconseguir la pau íntima. L'art és, per a Aloïse, una forma de reencarnar-se en vida. 

 

 

Käthe Fischer (Alemanya, 1870-s/d) 

 

 

Käthe nasqué a Munich, una ciutat amb una important activitat entorn de l’Espiritisme a través dels debats de 

la Societat Psicològica. Rep poca educació escolar i mai no manifestà cap inclinació per l’art. Descobreix les 

seves habilitats mediúmiques en la maduresa, durant una sessió de taules giratòries a la qual acudeix amb la 

seva mare el 1913. Connecta amb l’esperit de l’avi difunt i comença a canalitzar els missatges a través de 

l’escriptura automàtica. 

 

Un dels seus guies espirituals és un nubi d’Uganda i firma els missatges amb el nom de Namgubi. També signa 

amb el nom de Maria Kahlhammer, una famosa mèdium alemanya de mitjan segle XIX. Dibuixa en estat de 

somnolència. El traç de tinta sobre paper no respon a la tècnica acadèmica del dibuix, les figures es generen 

en un espai eteri sense profunditat ni clarobscurs. El seu grafisme reprodueix les tècniques del punteig amb fil 

de les labors tèxtils. També fa brodats guiada per un impuls extrasensorial.  

 

 

 



      

 

 

 

Madge Gill –Maude Ethel Eades– (Anglaterra, 1882-1961) 

 

 

Madge no fou mai feliç. Sense pare conegut, ingressa en un orfenat i pateix maltractaments. La pèrdua de tres 

fills la introdueix en els cercles espiritistes tot cercant una esperança en el Més Enllà. Té 37 anys i penetra en 

si mateixa des de la transmigració i amb l’ajuda del seu guia Myrninerest (la meva pau interior), que li fa saber 

que la condició de mèdium li aportarà la felicitat que necessita. 

 

Escriu amb ploma textos religiosos i cançons, dibuixa de manera compulsiva, realitza creacions tèxtils d’una 

bellesa rara, toca el piano i canta. Els dibuixos són com els brodats, traços densos sense buits. Crea en l’espai 

domèstic, per canalització mediúmica o inspiració artística, estructures semblants a arquitectures 

fantàstiques, paisatges fractals i rostres de dones entre vestidures. Els dibuixos, amb freqüència monocroms, 

els realitza sense esbós previ ni correccions. Com altres mèdiums, practica cal·ligrafies secretes i missatges 

indesxifrables. Amb la seva creativitat troba el consol de l’Ànima per a les múltiples desgràcies terrenals. 

Produeix sense parar fins a la seva mort.  

 

 

Mary Frances Heaton (Inglaterra fl. 1827-1848) 

 

 

De Mary Frances, en sabem ben poques coses abans d'ingressar al West Riding Pauper Lunatic Asylum de 

Wakefield. Era amant de la música, culta i d’aparença correcta. Abans del 1837 imparteix classes de piano i 

guitarra a nins a Londres. Un dels seus ocupadors és Lord Seymour, a qui es refereix en diverses ocasions com 

el seu marit. Hi ha una història plena d'ombres respecte als motius de la seva entrada al centre, pel que sembla 

diagnosticada d'epilèpsia i deliris. Estava realment casada, o compromesa, amb Lord Seymour, tal com 

manifestava, o només delirava? 

 

A l'asil es nega a perdre la identitat i reclama atenció a través de labors tèxtils que reparteix entre els seus 

companys. Cus amb cura, puntada rere puntada, petits mostraris sobre tela. El temps de la creació li permet 

centrar-se en si mateixa i regalar les obres contribueix a la seva socialització i prestigi. Les dones tenen en les 

labors tèxtils la seva veu cultural i política, la seva identitat de gènere. Una carta brodada adreçada a la reina 

Victòria fa al·lusió a la història de Mary Frances i a la seva relació amb John Seymour. El fil i l'agulla, més 

antics que el pinzell, són eines per preservar una veu silenciada. Escriure cosint és el verb femení que reclama 

justícia i construeix món. 

 

 

Margarethe Held (Alemanya, 1894-1981) 

 

 

De jove, Margarethe treballà en una oficina. Es casa i poc temps després moren el seu marit i el seu pare. El 

trauma d’aquesta pèrdua fa que s’interessi per la comunicació amb els esperits a través dels somnis i els 

reclams auditius seguint la doctrina espiritista. El 1950 entra en contacte amb una entitat desconeguda que la 

guia: «Siwa, Déu dels Indis i els Mongols». L’esperit li demana que dibuixi i aquesta serà la seva principal missió 

de vida. Aleshores, Margarethe té 56 anys, i en quatre mesos produeix més de 300 dibuixos amb llapis i guixos 

de colors sobre paper.  

 

Dibuixa l’esperit de persones mortes. Gairebé sempre caps de perfil a la manera d’un retrat arcaic. També 

dibuixa deus, dimonis, gnoms, animals primitius i flors celestials. Distingeix entre els «bons esperits», que 

aporten experiències positives, i els «mals esperits», font de calamitats i enganys. Quan dibuixa i escriu es 

deixa guiar, i aquesta inspiració extrasensorial li produeix benestar. En el llibre Unkontrollierbares Universum 

(univers incontrolable) conta les seves experiències i viatges astrals. El 1954 abandona sobtadament l’activitat 

artística. Per a Margarethe, el seu temps de creació és la cartografia d’un singular recorregut de Vida. 

 

 



      

 

 

Gertrude Honzatko-Mediz (Àustria, 1893-1975) 

 

 

Gertrude neix al si d’una família d’artistes. Profundament commoguda per la pèrdua prematura de la seva 

mare, la cèlebre pintora Emilie Mediz Pelikan, segueix la tradició dels seus progenitors i realitza obres 

simbolistes amb un gran contingut espiritual. La solitud del taller l’ajuda a mantenir l’equilibri psíquic, fràgil 

en la malenconia silenciosa que li produeix la pèrdua del refugi matern. En algunes de les obres signa amb les 

inicials de la seva mare, també d’altres guies espirituals. Domina les tècniques, combina els recursos de 

creació més acadèmica amb els processos intuïtius i es deixa guiar pels dictats. El Buit interior, on no existeix 

ni l’espai ni el temps, li permet recuperar mitologies i llenguatges arcaïtzants a la manera del llegat romàntic 

del simbolisme centreeuropeu de l’època.  

 

Els anomenats «Retrats d’Esperits» presenten efígies de personatges de llegendes alemanyes i escenes 

al·legòriques que li revelen diversos guies espirituals. Aquests retrats són d’una intensa profunditat psíquica. 

Trude mor, ja octogenària, a Dresden, la mateixa ciutat on visqué i morí la seva mare. 

 

 

Nina Karasek –Joële– (Àustria, 1883-1952) 

 

 

Nina va néixer a la ciutat de Kuttenberg. Va estudiar art a Viena i treballà com a pintora de paisatges i escenes 

de gènere. Als 44 anys, mentre dibuixava de copista davant una obra de Rembrandt en un museu italià, 

experimenta una presència que li guia la mà. A partir d'aquesta clarividència sobtada inicia noves formes de 

dibuix guiada pels mestres: Rembrandt, Dürer, Rafael, Goya o Leonardo. Alguns dibuixos estan signats pels 

esperits i hi apareix el monograma d'Albrecht Dürer, amb les dues inicials del gran gravador renaixentista. 

Després de les connexions, la seva obra amplia llenguatges i simbolismes: figures i escenaris eteris, energia i 

vibracions invisibles, jardins al·legòrics amb dones en comunitat espiritual, jeroglífics, signes i símbols 

esotèrics, esbossos de traços frenètics i belles composicions abstractes. Sovint signa com a Joële, el seu nom 

esotèric. 

 

Viu i treballa en soledat. Algunes notes biogràfiques al revers dels dibuixos aporten dades sobre la seva terrible 

vida durant la guerra. La seva obra és extraordinària, fascinant i misteriosa. Desplega una singular cosmologia i 

mitologia mediúmica. Nina captura i relata l'experiència còsmica, tot viatjant entre el temps i l'espai. Mor 

gairebé septuagenària en una barraca als afores de Viena. 

 

 

Emma Kunz (Suïssa, 1892-1963) 

 

 

Emma va néixer a la Suïssa alemanya, en una família de teixidors. La seva infantesa va estar marcada per la 

mort del pare, un germà i una germana; una tragèdia que afectà la resta de la seva vida. De jove treballa en 

una fàbrica de teixits i descobreix el seu talent telepàtic i sanador. Naturòpata, artista i escriptora, durant els 

anys de maduresa Emma practica la guarició a través de la telepatia i l’harmonització de les energies entre la 

ment i el cos. Combina les plantes amb el descobriment, el 1942, d’una pols de roca de propietats curatives 

que anomena «Aion A».  

 

Dibuixa, com a procés terapèutic, belles composicions geomètriques basades en el càlcul numèric. Emma se 

centra en el número 4 com a inici de l’harmonia universal i en el 8 com a símbol de l’infinit. Aquesta 

creativitat és fruit del trànsit místic, l’impuls gràfic ordenat i els llapis de colors sobre paper mil·limetrat. Sap 

que la Geometria Sagrada transcriu arquetips per a la curació de l’Ànima. Treballa durant la nit usant el 

pèndol, que li guia la mà. La seva saviesa no és lucrativa. Prediu el futur i ens diu que els seus dibuixos són per 

al segle XXI. 

 

 

 



      

 

 

 

Cecilie Marková (República Txeca, 1911-1998) 

 

 

Cecilie va néixer a la regió de Moràvia, al si d’una família modesta d’origen eslovac. La seva infantesa fou feliç 

i de jove aprèn costura. Els primers dibuixos sorgeixen a través d’experiències vinculades a l’Espiritisme, 

activitats que comparteix amb el seu marit. La seva primera obra data de 1938, moment en què se sent guiada 

per un esperit desencarnat que li condueix la mà i li ofereix la pau interior. Quan quedà viuda, l’impuls gràfic i 

l’encontre amb les energies de llum omplen les seves hores de solitud. 

 

Sense formació acadèmica ni referents estètics, Cecilie dibuixa des de la intuïció i l’automatisme, als quals se 

sumen indicacions espírites i una inspiració estètica pròpia. L’aprenentatge de l’art a partir de la pràctica 

diària la porta a cultivar un estil propi que recrea formes florals, vides germinals, corol·les espurnejants i 

siluetes curvilínies sobre un fons gairebé sempre pla i neutre. Els dibuixos parteixen dels patrons i l’estètica 

dels brodats, llenguatge propi de l’àmbit femení i domèstic. Realitza nombrosos dibuixos sobre paper que no 

comercialitza, sinó que entrega de manera gratuïta. Les seves obres, a partir del 1950, s’exposen en diversos 

llocs vinculats a la creativitat popular. 

 

 

Hélène Reimann (Polònia, 1893-1987) 

 

 

Hélène va néixer a la regió de Silèsia, a Breslau. Es dedica a la venda de sabates, una indústria florent en 

aquests anys. La fragilitat emocional i el malestar psíquic marquen la seva vida i el 1938 és diagnosticada 

d'esquizofrènia. Té set fills. Fuig dels nazis per por de ser exterminada per boja i el 1949 ingressa a l'hospital 

alemany de Bayreuth. Mai no retorna a casa seva. Allà comença el treball gràfic dibuixant sabates, mobles, 

vestits, cotxes i flors, que li aporten una memòria personal que la reconforta. 

 

Els dibuixos, petits i realitzats sobre un paper senzill, són peces d'un arxiu d'objectes d’entorn sobri i sense 

narració. La línia és tècnica i traçada amb un regle, no hi ha res superflu ni poètic. Les obres són un mer 

document pictogràfic per protegir la seva memòria en un espai d'alienació. Hélène dibuixa i es nega a oblidar-

se de si mateixa, una manera de no perdre el fil del seu passat i mantenir, així, les regnes del seu destí. 

L'activitat li permet oblidar-se d'un lloc on se sent apartada i privada de tot. Repetir aquestes icones és un 

temps de recitació visual i pau interior, un antídot contra l'oblit. La seva obra és modesta però li aporta llum 

en un temps de gran foscor. 

 

 

Jane Ruffié (França, 1887-1965) 

 

 

Jane neix prop de Tolosa, una zona de gran expansió de l’Espiritisme. Des de jove s’apassiona per l’ocultisme i 

els mètodes d’accés als mons subtils on habiten els esperits. Després de la mort del seu fill Roger comença a 

rebre missatges del Més Enllà, que transcriu de manera automàtica en forma de seqüències de paraules en 

diferents idiomes. La capacitat natural o sobrenatural per parlar o escriure diverses llengües rep el nom de 

glossolàlia. En teologia es denomina «Do de l’Esperit Sant» i es considera fruit d’un miracle, mentre que la 

psiquiatria el defineix com un llenguatge inintel·ligible de paraules inventades propi de quadres 

psicopatològics. 

 

A mitjan dècada de 1930 comença a dibuixar canalitzant la connexió amb els esperits que li guien la mà. Sobre 

el paper apareixen formes tortuoses, rostres ocults i fragments corporals enigmàtics. Imatges inquietants, a 

vegades fruit de traços molt ràpids i altres com a filigranes molt precises. Les figures omplen amb horror vacui 

l’espai, un recurs habitual en les creacions mediúmiques a partir de missatges dictats o visions en estat de 

trànsit. Els seus dibuixos no aborden el món de la realitat, Jane és conscient d’aquesta Cosmogonia esotèrica. 

 

 



      

 

 

Clara Schuff (Alemanya, 1893-1987) 

 

 

Clara va néixer a Munic, sota el signe d'Escorpió. Quan és adolescent s'adona que té un talent telepàtic i 

visionari. Practica la meditació i s'endinsa en les vies extracorpòries com a forma de trobada amb els esperits. 

La seva vida no és fàcil, té cinc fills i fuig d'un marit que l'enganya i la maltracta. L'angoixa emocional altera el 

seu esperit bondadós i s'enfonsa en un estat nerviós. Durant la Segona Guerra Mundial abandona Alemanya i, 

anys més tard, s'instal·la a Califòrnia, on es dedica al diagnòstic psíquic i rep consultes de personatges famosos 

i estrelles de Hollywood. 

 

El 1951 comença l’activitat gràfica, que acompanya amb cançons en idiomes desconeguts i ritmes estranys i 

que ella considera himnes, elegies i oracions de cultures antigues molt desenvolupades i desaparegudes. 

Seguint la melodia dels càntics, a la manera xamànica, inicia els dibuixos automàtics: figures i alfabets que 

traça a gran velocitat amb bolígrafs de colors. Declara que les inscripcions provenen de la memòria sobre altres 

vides passades. La recitació, els càntics i els moviments corporals li permeten connectar amb els Registres 

Akash, veure-hi més enllà de la mirada ordinària i percebre esdeveniments. Els dibuixos sobre paper es 

repeteixen sense canvis estilístics fins a la seva mort. 

 

 

Hélène Smith –Catherine-Elise Müller– (Suïssa, 1861-1929) 

 

 

Catherine-Elise va néixer el 9 de desembre a Martigny, al si d'una família de comerciants hongaresos. El seu 

pare tenia una gran facilitat per a les llengües. Quan té 7 anys mor la seva germana petita. El 1891 s'uneix a un 

cercle espiritista i desenvolupa unes habilitats mediúmiques extraordinàries amb el nom d'Hélène Smith. Com a 

mèdium, canalitza a través de trànsits de somnambulisme i afirma que es comunica amb l'escriptor ocultista 

Víctor Hugo i amb el comte Alessandro di Cagliostro, alquimista. Es considera la reencarnació d'una princesa 

hindú i de Maria Antonieta. La creença en la reencarnació i el viatge interestel·lar de les ànimes sostenen les 

revelacions sobre les seves múltiples identitats i rutes astrals. El seu talent emergeix en la clarividència 

auditiva i visual. Transcriu històries de mons i personatges que dibuixa sense esbossos previs, figures angelicals. 

Hélène crea un llenguatge i un alfabet marcià que Saussure valida. 

 

El 1894, el professor de psicologia Théodore Flournoy comença a estudiar la seva capacitat sensitiva i 

clarivident i conclou que es tracta de criptogènesi, ressorgiment de records oblidats. Mentre la ciència 

descarta el potencial de la mèdium i l'art la relega a una simple curiositat, Hélène s'aïlla del món exterior i mor 

als 68 anys. Mai no va comercialitzar les seves obres. 

 

 

Josefa Tolrà (Espanya, 1880-1959) 

 

 

Nascuda a la zona rural de Cabrils, a la costa catalana, Josefa perd els seus dos fills homes. L’envaeix una 

tristesa enorme i en aquesta situació psicològica límit desperta espontàniament la seva sensitivitat. A través de 

la percepció de les energies invisibles comença una connexió amb els esperits de llum que li dicten missatges. 

El talent mediúmic il·lumina la seva creativitat gràfica. Pepeta transcriu els dictats dels esperits i, entre el 

1941 i el 1959, realitza més d'un centenar de dibuixos sobre paper, escriu i il·lustra quaderns amb poemes, 

aforismes i reflexions morals. Broda bells mantons de seda amb filigranes fluídiques i mai no comercialitza les 

seves obres. 

 

Sense formació artística, es reconeix com a mediadora entre el món material i l’espiritual. Percep l'aura de les 

persones i ajuda els veïns que la requereixen com a sanadora. La gràfica dels seus dibuixos fa visible l'ocult. 

Espiritistes i teosofistes la visiten. Un gran viatge interior la porta a conèixer planetes i a transitar pel passat, 

admira la figura de Jesús i com a espiritista reclama la fraternitat universal. La seva creativitat és sanadora i 

defuig les classificacions estètiques. 

 



      

 

 

Agatha Wojchiechowsky (Alemanya, 1896-1986) 

 

 

Agatha va descobrir el seu talent visionari a l'edat de 4 anys. Emigra als Estats Units el 1923, es casa i té dos 

fills. La seva vida és ordinària fins que pren contacte amb l'esperit de Mona, una índia americana que la indueix 

a agafar un llapis i a dibuixar. Aquest dictat superior canvia la seva vida, els dibuixos ocupen una gran part del 

seu temps i assumeix l’encàrrec com a mediadora entre el món material i l'espiritual. A partir dels anys 

quaranta augmenta la seva reputació de mèdium i sanadora. 

 

Executa la majoria dels dibuixos amb els ulls tancats, en estat de trànsit. Usa carbonet, llapis i tinta. 

Emergeixen rostres foscos, figures fantasmals acompanyades de textos encriptats. Als quaderns deixa 

constància d'aquesta escriptura automàtica, la mateixa que a vegades s'inscriu al voltant dels seus personatges 

atàvics. Les tenebres deixen pas al color durant els seus últims anys, l'aquarel·la i els llapis li permeten traçar 

siluetes directament de la mà dels seus consultants i, així, establir comunicació amb els esperits transcrivint 

presències i energies. El 1961 rep el sacerdoci de l'Associació Espírita Universal dels Estats Units. Mor a Nova 

York ja nonagenària després d'una vida llarga al servei d’una missió al Més Enllà. 

 

 

Anna Zemánková (República Txeca, 1908-1986) 

 

 

Anna va néixer a la regió històrica de Moràvia. Des de petita demostra una gran imaginació creativa. Es casa 

molt jove i es dedica a les tasques domèstiques. La llar és el seu refugi durant els anys turbulents de la invasió 

nazi. La música clàssica i les lectures sobre extraterrestres l'ajuden a evadir-se. La mort d'un dels seus tres fills 

aguditza aquest exili interior. Sofreix períodes de depressió i la diabetis que pateix la priva de les cames. 

Aquesta situació de dependència l'arrossega cap al seu món interior i troba en la creativitat l'alè de vida que 

necessita. 

 

A l'edat de cinquanta-dos anys comença a dibuixar com a rutina de pau interior. Dibuixa de matinada i se sent 

canalitzadora d'una energia magnètica invisible que li permet revelar el més recòndit del Cosmos. Crea motius 

vegetals i flors que es generen en el límit de la figuració, semblants a explosions i fluids d'energia. A partir del 

1969 comença a perforar els papers amb què treballa i a barrejar tècniques de dibuix i brodat. Les seves obres 

responen a formes gràfiques pròpies de les labors tèxtils femenines, traços i puntades que creen composicions 

belles i enigmàtiques per pal·liar la malenconia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Obres 

 

 
Un ésser de llum em guia la mà 

 

Madge Gill 
 
Carte postale 
1940-1942 
Tinta xinesa damunt cartolina 
14 x 8,7 cm  
Donació de by L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Sense títol  
30 abril 1949 
Tinta xinesa damunt cartolina 
8,4 x 14 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Sense títol  
1942-1956 
Tinta damunt paper gruixat (revers d'una targeta postal) 
8,8 x 14 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Sense títol  
19 febrer 1949 
Tinta xinesa damunt cartolina 
8,4 x 14 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Sense títol 
2-12 Juny 1954 
Tinta de color i guaix damunt cartró 
64,3 x 52 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Sense títol (Three Women) 
1919-1958 
Tinta xinesa damunt paper 
63,5 x 50,8 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 

 

Nina Karasek 
 
Ein magischer beweglicher Doppelspiegel 
1945 
Llapis de grafit i tinta damunt paper 
30,7 x 21,5 cm 
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
Mein neues Lebensbild zur Zeitenwende 
1943 
Tinta damunt paper 
48 x 32,5 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
 
Elise Müller (Hélène Smith) 
 
La fille de Jaïrus 
3 agost / agosto / august-15 setembre / septiembre / september 1913 
Oli damunt tela i fusta 
51,6 x 42 x 1,9 cm 
Adquirit 2000 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
 
Josefa Tolrà 
 
Mujer con abalorios 
1948 
Tinta i retolador damunt paper 
98 x 66 cm  
Col·lecció particular 
 
La gran teósofa 
1953 
Aquarel·la i tinta xinesa damunt paper 
102 x 70 cm  
Museo Nacional del Prado, Madrid 
 
Dibujo fragmento alegórico 
Juny 1950 
Tinta damunt paper 
53,5 x 73,5 cm  
Col·lecció particular 
 
Dibujo Fuerza Fluídica. La Bella Durmiente 
Agost 1955 
Tinta damunt paper 
70 x 100 cm  
Col·lecció particular 
 
Dibujo Aerolitos 
Sense data  
Tinta damunt paper 
47 x 67 cm  
Col·lecció particular  
 
Sense títol  
1946 
Tinta, retolador de colors i bolígraf damunt paper plegat i cosit, amb portada de paper xarol, 90 p. 
28 x 21 cm  
Col·lecció particular  
 
Llibreta 
1944 
Tinta, retolador, llapis de colors i bolígraf damunt paper plegat i cosit, amb portada de paper xarol, 16 p. 
28 x 17,5 cm  
Col·lecció particular 
 

El meu planeta és mart 

 
Nina Karasek 
 
Erdmagnetismus - Schwingungen des dunklen Prinzips 
1943 
Llapis de grafit damunt paper 
42,9 x 30,7 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
Sense títol / Sin título / Untitled 
1930-1939 
Llapis de grafit i llapis de color damunt paper 
25 x 17,5 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 



      

 

 
Sense títol  
1930 
Llapis de grafit damunt paper 
40 x 29,8 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
Clara Schuff 
 
Sense títol  
1958 
Bolígraf damunt paper 
20,6 x 29,5 cm  
Col·lecció Collection Elmar R. Gruber  
 
Sense títol  
1957 
Bolígraf damunt paper 
21 x 30 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
Sense títol  
1957 
Bolígraf damunt paper 
Bolígrafo sobre papel 
Biro on paper 
20,8 x 29,1  cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
Sense títol  
1958 
Bolígraf damunt paper 
20,7 x 29,5 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
Sense títol  
1957 
Bolígraf damunt paper 
29,1 x 20,7 cm 
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
Josefa Tolrà 
 
Llibreta  
Sense data  
Bolígraf blau damunt paper 
15 x 21 cm 
Col·lecció particular  
 
Astro Sol, Tierra, Marte, Venus 
Març 1944 
Tinta i llapis damunt paper 
45 x 43 cm  
Col·lecció particular  
 
Dibujo que marca los progresos del cualificativo astral 
1956 
Tinta damunt paper 
27,4 x 36,6 cm  
Col·lecció particular  
 
Dibujo basado con la Luz del Progreso Científico Espiritual 
Octubre 1948 
Tinta i aquarel·la damunt paper 
100 x 69 cm  
Col·lecció particular  
 
Figura en espai fluídic 
Sense data  
Tinta, retolador i aquarel·la damunt paper xarol 
65 x 50 cm  
Col·lecció particular  



      

 

 
M'atreuen els mons que no són reals  
 
 
Käthe Fischer 
 
Sense títol  
ca. 1921 
Tinta damunt paper 
21 x 16,5 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
Margarethe Held 
 
Sense títol 
ca. 1950 
Pastel damunt paper 
50 x 34 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 
 
Hermaphrodite in the fifth level 
Sense data  
Guix damunt paper 
41 x 27,5 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
Gertrude Honzatko-Mediz 
 
Emergent forms of thought 
1910 
Llapis i tinta damunt paper 
22 x 31 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
Carlos el Calvo 
ca.1911-1914 
Llapis damunt paper 
39 x 27,5 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
Jane Ruffié 
 
Mon guide spirituel 
10 abril 1936 
Carbó damunt paper encolat damunt cartró 
36 x 26,6 cm  
Adquirit 2005 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Sense títol / Sin título / Untitled 
1954 
Pastels grassos i pastels secs damunt paper verjurat 
67 x 51,5 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
 
Josefa Tolrà 
 
El alma de la fantasía 
Agost 1959 
Aquarel·la i tinta damunt paper 
50 x 65,5 cm  
Col·lecció particular  
 
La tenora cantará 
Sense data  
Tinta, bolígraf i guaix damunt paper 
31,5 x 23 cm  
Col·lecció particular  
 



      

 

 
Agatha Wojciechowsky 
 
Sense títol  
Sense data  
Llapis damunt paper 
35 x 28 cm  
Cortesia de Delmes & Zander Galerie, Colònia 
 
Sense títol  
1953 
Llapis damunt paper 
30 x 22,5 cm  
Cortesia de Galeria Delmes & Zander Galerie, Colònia 
 
Sense títol  
1953 
Llapis damunt paper 
25,3 x 19,8 cm  
Cortesia de Galeria Delmes & Zander Galerie, Colònia 
 
Andrus 
1953 
Llapis i carbó damunt paper 
35 x 28 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 
 
 
Cultiv flors que no existeixen en altres llocs 
 
 
Gertrude Honzatko-Mediz 
 
Madre Hulda 
1910 
Guix pastel damunt paper 
39,5 x 27 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
Nina Karasek 
 
Frauensphäre im Joelasland 
1928 
Llapis de grafit i aquarel·la damunt paper 
32 x 29 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
Ausstrahlung des Duftes roter Rosen 
1943 
Llapis de grafit, llapis de color i tinta damunt paper 
40 x 15 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
Cecilie Marková 
 
Sense títol  
1951 
Llapis de color damunt paper 
37 x 27 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
Sense títol  
1964 
Guixos pastel damunt paper 
62,5 x 45 cm  
Col·lecció Elmar R. Gruber  
 
 
 
 
 
 



      

 

 
Hélène Reimann 
 
Sense títol 
Sense data  
Llapis i llapis de color damunt paper 
21 x 24,4 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 
 
Sense títol  
Sense data  
Llapis i llapis de color damunt paper 
30 x 21,5 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 
 
 
Josefa Tolrà 
 
Figura i paó 
Sense data  
Tinta, bolígraf i guaix damunt paper 
33,7 x 26 cm  
Col·lecció particular  
 
Mantón bordado negro 
1958 
Mantó de fil 
126 x 125 +30 cm (serrell) 
Col·lecció particular  
 
Mantón bordado blanco 
1956 
Mantó de fil 
85 x 85 +19 cm (serrell) 
Col·lecció particular 
 
Dibujo fuerza fluídica. El geólogo y el jardinero 
Febrer 1955 
Aquarel·la, tinta i bolígraf damunt paper 
46 x 60 cm  
Col·lecció particular  
 
Adán y Eva 
1957 
Aquarel·la damunt cartolina 
70 x 100 cm 
Museo Nacional del Prado, Madrid 
 
Caballero y musa amada 
1952 
Tinta xinesa i llapis de color damunt paper 
50 x 65 cm  
Museo Nacional del Prado, Madrid 
 
 
Anna Zemánková 
 
Sense títol / Sin título / Untitled 
ca.1970 
Bolígraf, pastel i fil damunt paper 
89 x 62 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 
 
Sense títol  
ca. 1970 
Bolígraf, pastel i encunyat damunt paper 
60 x 41 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
La meva consciència crida més fort que la meva carn 
 
 
Aloïse Corbaz 
 
Sense títol (verso) / Stuart (recto) 
1960-1963 
Llapis de cera damunt paper 
40 x 30 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 
 
 
Mary Frances Heaton 
 
15 or the 3 lustre 
1852 
Lli, tela i fil 
23 x 26 cm aprox. 
Col·lecció Mental Health Museum, Wakefield 
 
Our Most Gracious Sovereign Queen Victoria 
1852 
Lli, tela i fil 
23 x 26 cm aprox.  
Col·lecció Mental Health Museum, Wakefield 
 
 
Hélène Reimann 
 
Chaussure 
Anterior a 1987 
Verso. Llapis de grafit damunt paper quadriculat 
29,5 x 20,8 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Canapé 
Anterior a 1987 
Recto. Llapis de grafit i llapis de color damunt paper beix 
38 x 28,4 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Chaussure 
Anterior a 1987 
Recto. Llapis de grafit damunt paper fi a ratlles 
29,5 x 20,8 cm  
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Chaussure à boucle 
Anterior a 1987 
Recto. Llapis de grafit damunt paper fi a ratlles 
20,8 x 29,5 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Chaussure à boucle 
Anterior a 1987 
Recto. Llapis de grafit damunt paper beix procedent d'un quadern 
20,7 x 29,3 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
Mobilier 
Anterior a 1987 
Llapis de grafit damunt paper a ratlles 
29,7 x 42 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
 
 
 



      

 

 
Chaises 
Anterior a 1987 
Verso. Llapis de grafit damunt paper fi a ratlles 
20,9 x 29,5 cm  
Donació de L’Aracine 1999 
LaM-Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq 
 
 
Les nostres obres són per a l'eternitat 
 
 
Julia Aguilar 
 
Ángel con dragón 
Sense data  
Oli damunt tela 
38,8 x 34,8 cm  
Col·lecció particular  
 
Jesús y Mari 
ca.1965 
Oli damunt tela 
14 x 18 cm  
Col·lecció Família Gracia-Manaú 
 
Eternidad 
1947 
Oli damunt tela 
60 x 90 cm  
Col·lecció particular  
 
 
Emma Kunz 
 
Sense títol  
ca.1920 
Llapis damunt paper 
102 x 90 cm  
Col·lecció Karin and Gerhard Dammann, Suïssa 
 
 
Josefa Tolrà 
 
Sense títol  
1942 
Tinta, guaix, llapis de colors i bolígraf damunt paper, 48 p. 
34 x 23,5 cm  
Col·lecció particular  
 
Dibuix de cenefes 
Sense data  
Guaix i tinta damunt paper 
37,2 x 57 cm  
Col·lecció particular 
 
Soy como tu vidente 
Sense data  
Bolígraf damunt paper 
28,7 x 27 cm  
Col·lecció particular  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
Documentació 
 
 
Josefa Tolrà 
 
Llibreta  
1944 
Reproducció digitalitzada  de l’original (tinta, retolador, llapis de colors i bolígraf damunt paper plegat i cosit, amb portada 
de paper xarol, 16 p.). 
28 x 17,5 cm  
Col·lecció particular  
 
Sense títol 
1946 
Reproducció digitalitzada de l’original (tinta, retolador de colors i bolígraf damunt paper plegat i cosit, amb portada de 
paper xarol, 90 p.) 
28 x 21 cm  
Col·lecció particular  
 
Sense títol  
1942 
Reproducció digitalitzada  de l’original (tinta, guaix, llapis de colors i bolígraf damunt 
paper, 48 p.) 
34 x 23,5 cm  
Col·lecció particular 
 
Sense títol  
Sense data  
Reproducció digitalitzada  de l’original (tinta, guaix, llapis de colors i bolígraf damunt 
paper doblegat i cosit, 14 p.) 
28 x 21 cm  
Col·lecció particular  
 
Llibreta Vacaciones 1946 
1946 
Reproducció digitalitzada  de l’original (tinta, guaix, llapis de colors i bolígraf damunt 
paper doblegat i cosit, 14 p.) 
28 x 21 cm  
Col·lecció particular  
 
Llibreta Trabajos literarios 
1946 
Reproducció digitalitzada  de l’original (tinta, guaix, llapis de colors i bolígraf damunt paper doblegat i cosit, 10 p.   
28 x 21 cm  
Col·lecció particular  
 
 
L’artista anglesa Madge Gill (Maude Ethel Eades) realitzant una manta amb fils de seda inserits en una lona, 19 d’agost de 

1947. La manta conté al menys dos milions de puntades i és el resultat de sis mesos de treball. 

 

Sel·lecció de reproduccions del llibre: Waldemar Deonna, De la planète Mars en terre Sainte. Art et subconscient. Un 
medium peintre: Hélène Smith. Paris: E. de Boccard Éditeur, 1932 
 
Reproducció de detalls d’obra de Clara Schuff. Cortesia de Elmar R. Gruber 
 
Reproducció de detalls d’obra de Nina Karasek. Cortesia  de Elmar R. Gruber 
 
Clara Schuff. Retrat. Cortesia  de Elmar R. Gruber 
 
Reproducció de la obra: Madge Gill, Myrninerest mère, sense data, collage i tinta xinesa damunt paper, 47 x 40 cm.  
Fotografia: Arnaud Conne, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne  
Collection de l’Art Brut, Lausanne 
Núm. inv. cab-3151 
 
Reproducció de l’obra:  Aloïse Corbaz, La grande madone à Vallotton, 1920. Mina de plom damunt paper, 23,5 x 19,3 cm 
Fotografia: Olivier Laffely, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne 

Copyright de l’obra, Association Aloïse, 2019 

Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne, en dépôt à la Collection de l’Art Brut, Lausanne 

Núm. inv. CERY mab-02/MCBA 2011-029 
 
Selecció de reproduccions del llibre: Théodore Flournoy, Des Indes à la plane ̀te Mars, Étude sur un cas de somnambulisme 
avec glossolalie. Paris & Ginebra: F. Alcan, Ch. Eggimann, 1900 



      

 

 

Aloi ̈se Corbaz sostenint l’obra Italia, asil de la Rosière, Gimel (Suïssa), 1960-1961. Cortesia de LaM-Lille Métropole Musée 

d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq. Copyright de l’obra, Association Aloïse, 2019 

 
Pèndol de Josefa Tolrà fet amb monedes. Arxiu de la familia. Fotografia: Associació Josefa Tolrà  
 
Emma Kunz a la seva taula de treball a Waldstatt, 1958. Cortesia de Emma Kunz Zentrum, Würenlos 
 
Pèndol amb jade i argent. Cartró utilitzat per Emma Kunz com a guia d’orientació 
Cortesia de Emma Kunz Zentrum, Würenlos 

 

Imatges procedents de la fitxa policial de Julia Aguilar. Madrid, 19 de setembre de 1931. Font: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte - Archivo General de la Administración, IDD (07)026.002, caja 41/19925, sumario 240 
Images from the Police record of Julia Aguilar. Madrid, 19th September 1931. Source: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte - Archivo General de la Administración, IDD (07)026.002, caja 41/19925, sumario 240 
 
Josefa Tolrà a la casa familiar de Cabrils mostrant un mantó brodat, any 1956  
Arxiu de la familia. Fotografia: Associació Josefa Tolrà  
 
Fotografia de Josefa Tolrà brodant un mantó a ca seva, 1956 
Copyright de l’obra, Associació Josefa Tolrà © Fotografia: Arxiu familiar, cortesia Associació Josefa Tolrà, 2019  

 

Detalls d’obres exposades de Clara Schuff. Cortesia Elmar R. Gruber 
 
Detalls d’obres exposades de Nina Karasek. Cortesia Elmar R. Gruber 
 
 
Audiovisuals 
 
 
Josefa Tolrà, «Revolt d’associacions» Exposició, Baixada de les Escaletes, Mataró Febrer- Març.1998. Duració: 11’ 55’’. 

Cortesia de Associació Josefa Tolrà 

 

Josefa Tolrà, «Dibujo fuerza fluídica» Exposició, Can palauet de Mataró, 21.12.2013-30.03.2014. Duració: 5’ 11’’. 

Cortesia de Associació Josefa Tolrà 

Julia Aguilar (Barbastro 1899-1979). Duració: 6’ 02’’ 

«Hilma af Klint -- A Pioneer of Abstraction», Exposició, Louisiana Museum of Modern Art, 07.03.2014 - 06.07.2014. 

Música i edició de: Sonja Strange. Produït per a Louisiana Museum of Modern Art, 2014 

Duració: 1’ 31’’ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Crèdits imatges 

 

 

 
 
L’artista anglesa Madge Gill (Maude Ethel Eades) realitzant una manta amb fils de seda inserits en una lona, 19 d’agost de 

1947. La manta conté al menys dos millions de puntades i és el resultat de sis mesos de treball.  

Fotografía: Paul Popper /Popperfoto/Getty Images  

 

 

 

 
 
Madge Gill, Sense títol, 1954, Tinta de color i guaix damunt cartró, 102 x 70 cm. Col·lecció LAM-Lille Métropole Musée d’art 

modern, d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve d'Ascq. Donació de L’Aracine, 1999. © Fotografia: Alain Lauras 

 

 

 

 
 

Fotografia de Josefa Tolrà mostrant un mantó amb brodat fluídic, 1956. © de l’obra, Associació Josefa Tolrà © Fotografia: 

Arxiu familiar, cortesia Associació Josefa Tolrà, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 
 

Josefa Tolrà, La gran teósofa, 1953. Aquarel·la i tinta xinesa damunt paper, 102 x 70 cm. Colección del Museo Nacional del 

Prado, Madrid. Fotografía: Associació Josefa Tolrà. Cortesia © de la obra, Associació Josefa Tolrà, 2019 

 

 

 

 
 

Anna Zemánková, Sense títol, dècada de 1970. Pastel, bolígraf i brodat damunt paper, 89 x 62,5 cm. Col·lecció Karin & 

Gerhard Dammann. Fotografia: Cortesia Col·lecció Dammann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu /  

Vimeo: @EsBaluard / Youtube: @MuseuEsBaluard 

 

Àrea de Comunicació 

Alejandro Alcolea. A/e: comunicacio@esbaluard.org / (34) 971 908 201 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Plaza Porta Santa Catalina 10. 07012 Palma Tel. +34 971 908 201 

www.esbaluard.org 

 

http://www.esbaluard.org/

