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ES BALUARD PRESENTA «BALLARD BALUARD», 

UN PROJECTE DE RECERCA A PARTIR DE LA COL·LECCIÓ DEL 

MUSEU QUE EXPLORA CONNEXIONS INÈDITES A PARTIR DE LES 

IDEES BALLARDIANES SOBRE EL FUTUR 
 

 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma presenta «Ballard Baluard», un 

projecte de recerca a partir de la Col·lecció del museu que explora connexions inèdites a 

partir de les idees ballardianes sobre el futur, que es podrà visitar del 26 d'octubre de 2018 al 

17 de març de 2019 al Gabinet. La inauguració, que inclou una acció performativa de 

Francisco Ruiz de Infante, és el pròxim 25 d'octubre de 2018 a les 19.30h. 

 

L’exposició investiga como en una civilització dominada per la interacció a través de les 

pantalles, l’alteració dels hàbitats urbans, els paisatges incerts, l’accident i la violència, les 

mutacions climàtiques i la distòpia, la influència i les situacions predites per l’escriptor J.G. 

Ballard són cada vegada més tangibles. 

 

Per qüestions de la grafia, quan es busca a Google o a les xarxes socials el nom del museu Es 

Baluard, apareix «Ballard» com a opció, cognom de l’escriptor James Graham Ballard (Xangai, 

15 de novembre de 1930 – Londres, 19 d’abril de 2009), que va residir la major part de la seva 

vida en una caseta a Shepperton, un suburbi londinenc adossat a l’aeroport, una illa per si 

mateix, a prop i lluny.  

 

Aquestes coincidències i algunes altres més ens impulsen a generar un context de reflexió en 

l’espai Gabinet, per investigar, a partir de la col·lecció del museu i de certes obres poc 

conegudes, accions i textos, algunes de les qüestions bàsiques que ell plantejà. 

 

A «Ballard Baluard» es troben obres en diferents suports d'artistes dels àmbits local, nacional 

i internacional com Helena Almeida, Diana Coca, Juana Francés, José Guerrero, Tadashi 

Kawamata, Anselm Kiefer, Mati Klarwein, Marina Núñez, Guillermo Pérez Villalta, Francisco 

Ruiz de Infante, Amparo Sard, Baltazar Torres, Marcelo Víquez y Wols (Alfred Otto Wolfgang 

Schulze). 

 

D'altra banda, l'exposició es completa amb textos de Nekane Aramburu, Josep María Nadal 

Suau, Begoña Méndez i Francisco Ruiz de Infante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Manifest ball(u)ardià per al segle XXI 
Per Begoña Méndez 
 
 
Creiem 
En el desenvolupament de les closques radials dels materials pesants 
En la intel·ligència dels infants de cinc anys, en el surrealisme monstruós i en la genètica silenciosa 
En la prolongació dels intervals del son com a intent massiu i neuròtic d'escapar de les aterridores 
pressions de la vida urbana 
En l'existència del parell silenciós dels homes, irradiació total dels cossos suïcides 
En l'espai desolat entre autopistes convergents 
En el minuciós inventari del propi cos després d'un accident 
En les orografies accidentades: una illa d'herbes altes, mata seca i ferralla abandonada a la vora d’una 
sabata de xarol 
En la pell masegada, en el vi de la Borgonya i en els cementeris de cotxes cremant 
En els fragments de la ment separant-se del nucli de la consciència i en la marginació prototípica 
En el poder d'atracció que l'aroma de la sang exerceix sobre les rates i en els malucs fracturats 
 
Creiem 
En la febre i en la fam com a formes de domini dels terrenys adversos 
En la profunditat de les entranyes com a refugi perfecte i en la brevetat de l'acte sexual 
En el desarrelament de la vida casolana, en els embarassos i els morts de les guerres 
En la sobredosi d'heroïna i de temps en el centre d'una tremolor terminal 
En la filmació de la pròpia mort com a obra pornogràfica total 
En les persones que suren més enllà de l'espai i del temps, desterrats del paradís de la normalitat 
En la bondat d'algunes dones i en la mà que sosté un got de whisky 
En les piscines, en els amics i en els tocs de queda de les guerres 
En l'irreal prosperant arreu 
En els incendis de les cases en el centre d’enlloc com a mirall del futur d'Europa 
 
Creiem 
En els embogits espais anfetamínics de les ciutats de vacances 
En el psicòpata com a sant i en el dret a ser infeliç 
En el poder vivificant de la culpa i en la mort espectacular 
En l'avorriment terrorífic de la sobrecàrrega d'imatges 
En l'individu com a crispació aleatòria del cosmos 
En la paranoia i en la por i en la còlera de déu 
En els historials clínics com a font d'inspiració i en la dislocació violenta de les identitats  
En el retrocés de la humanitat cap a la barbàrie o la mitologia de la civilització és residu de silenci 
En els centres comercials com a emblema de la deixalla 
En la importància de les coses trivials i en el totalitarisme dels espais arquitectònics 
 
Creiem 
En els confins del crani com a lloc privilegiat per al canvi radical 
En les Illes Balears com a pubis humit i cos ple de ginebra: uretra de mitjana edat o pròstata petrificada 
En els ponts i els passos a nivell com a gegants copuladors o immenses cames obertes 
En els apartaments com a taüts de cristall o tecnologies desviades: autopistes encriptades o vianant 
solitari 
En la tendresa d'un mugró violant la bellesa estricta d'un dit 
En els telèfons mòbils com a il·lustració menyspreada d'un manuscrit medieval 
En la construcció arbitrària dels crims i del grotesc 
En la velocitat i la violència com a demolició definitiva o Capella Sixtina punk 
En la capacitat de la ficció com a forma impúdica de la veritat 
En la missió històrica el rouge i les sabates de taló 
 
Creiem 
En la castració, el voyeurisme, l'onanisme i l'escatologia com a electricitat fantàstica i superació de la 
llum solar 
En el món com un manicomi còsmic o paràsit involuntari dels llocs del somni 
En la natació solitària com a antídot definitiu contra el turisme compulsiu 
En la verificació de les veritats i en el cos humà com a ombra fantasmal en una placa de raigs X 
En la ciència i la pornografia com a imatges especulars d'una mateixa medicina forense 
En la docilitat dels sistemes totalitaris, en el perill invisible dels cossos servils 



     

 

 

 
 

 

En l'aprenentatge de la guerra com a mode de supervivència 
En el misteri dels fenòmens convencionals i en el llenguatge com un virus infecciós 
En els suburbis com a lloc de frontera i trobada amb el futur 
En el poder dels accidents de trànsit, en l'assassinat de Kennedy i en la perfecció dels gratacels 
 
Creiem 
En l'abstinència catatònica de De Chirico i en l'ull silenciós de Ernst 
En els elements marginals de la ment i en la iconografia residual de les urbs 
En la impossibilitat de tornar a casa i en els infants de les fotografies de Capa 
En les sequeres, els diluvis i les glaciacions com a metàfora amplificada de l’autoagressió 
En Eurodisney com a carnaval tòxic o  Txernòbil cultural 
En la irrefutable lògica de la psicopatologia 
En el cos com a claveguera i escorxador de l'espai interior 
En els somnis púdics dels cossos pornogràfics 
En la ciència ficció com a filosofia del futur o cadàver del nostre present 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Text per Nekane Aramburu 
 
Abraçat per una murada, ventre i arnès, un edifici blanc de ciment i vidre. 
Temps enrere fou ruïna, ara contenidor i marc. 
Una filera de gavines en rematen el perfil des del costat de la Riera. 
Una s’instal·la cada dia a la mateixa hora a l’extrem de la cúpula mirant a l’oest. 
A la nit, mentre dorm, les dues garites són tímids fars silenciosos. 
Oceans de temps dins i fora de la seva circumscripció. 
La proximitat a l’aeroport impedeix l’ús de drons. 
Amb tot, algunes imatges aèries revelen la figura pixelada d’un animal sobre l’edifici. 
Quelcom relacionat amb la bioètica, segons conten. 
Els seus habitants, encara creuen en el poder de l’art.  
Els importa la democratització del coneixement. 
Importa ser útils, evadir-se de la marca de complex vacacional. 
També importa constatar que excitar la mirada pot canviar algú per dins.  
Creuen que els museus són estructures de coneixement i preservació del patrimoni, la garantia del seu 
futur i l’aval per a un present en canvi constant. 
Creuen en l’educació a través de l’art des del seu contacte directe i empíric amb el pensament crític i 
la creació.  
Creuen que la funció social de les infraestructures culturals ha de construir-se amb i per a la ciutadania, 
en el seu poder polític i en el seu potencial per generar un context més just, culte i visionari del que 
encara ha d’arribar. 
I més enllà, en alguna fracció de segon, albirar en les seves autòpsies del passat i del present, en els 
cotxes que de matinada creuen sorollosament el passeig marítim, una evidència: la desaparició 
ascendent d’allò superflu per deixar pas a allò transcendent destinat a ser l’únic final possible. 
El paisatge mediàtic i la psicosi en massa planen però no penetren.  
El canal d’aigües obscures desemboca al port, el seu mar a vegades perd la línia de l’horitzó difuminada 
en tons beix i plou marró. 
Plou marró sobre Palma, mentre des de l’aeroport de Son Sant Joan s’enlaira un avió per minut. 
Hiperconnexió i sobreexposició. Així, sentir que comunicar-se telepàticament amb la realitat 
convencional se sintonitza amb el que anticiparen els grans místics i les neoreligions.  
Que des de les clavegueres negades arriben ecos del surrealisme, el simbolisme i Francis Bacon, 
l’abisme de les ciutats i l’impossible de la seva sostenibilitat, cíborgs i vampirs esquivant rotondes, 
avingudes i vies de cintura. 
Ser fidel al principi de la incertesa de Heisenberg per entendre que la posició de l’observador pot 
afectar el comportament d’aquelles partícules físiques que són mirades, com a manual de 
supervivència.  
L’abstracció del món i la pertinença al gran disc dur. 
A vista d’ocell l’escriptura supera els drons. 
 
Shepperton, el suburbi proper a l’aeroport de Londres, fou el lloc on Ballard visqué gairebé mig segle, 
admirava tot allò relacionat amb la ciència ficció i també Robert Graves. Si avui visitàs Mallorca 
cercaria piscines abandonades, les runes de les discoteques del Terreno i contribuiria en alguns escrits 
sobre la lluita feminista i trans. Potser, també, fascinat per la tecnologia i la ciència, reiniciaria 
models d’inèrcia per parlar d’altres maneres d’explicar la turistificació. Amb aquest projecte hem 
pretès una primera aproximació des de l’art i la literatura, que com tot en aquesta vida és un work in 
progress. 
 
Agraesc profundament la implicació apassionada en el projecte de Begoña Méndez i Josep Nadal Suau, 

com també la constància i l’entrega de l’equip d’Es Baluard. 

 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Poètiques dels cossos ballardians    
Per Begoña Méndez 
 

0. Notes per a un apropament a l’obra literària de J.G. Ballard       
(o una imatge especular de l’enorme crisi nerviosa del segle XX projectada sobre el segle XXI) 

Malsons i somnis col·lectius. Ballard penetra la superfície intangible de les coses i accedeix a la veritat 
del món amb les regles de la demència i la desraó de l’inconscient. 

Els discursos de la follia o una poètica necessària per tal d’habitar la realitat incopsable. 

La ficció paranoide. Un marc de referència per a comprendre la lògica regirada del nou mil·lenni.  

Una escriptura del temps catatònic i els espais residuals. Les voreres desolades i els límits imprecisos 
són fragments de món a l’espera.  Territoris abandonats per l’home i per les màquines ((parèntesi en les 
coordenades d’espai i de temps)). Zona zero improductiva i venerada com una fulla tacada sense sentit 
o una vaca xapada en dos i condemnada a morir de nou. 

Escriptura oscil·lant o pèndul (im)moral. Utopia, distòpia i desviacions prohibides. La consciència 
política és una imatge surrealista. Ballard escriu les desfetes de la història, la visió joiosa i perversa de 
la civilització occidental esfondrant-se. 

Literatura especulativa i repte psicològic. Primers plans de cuixes i malucs. Una lírica inacabada de 
pits cancerosos i membres amputats. Els detalls d’un rostre cada 10 segons i les postures de les estrelles 
de cinema: cossos indiferenciats i carn espedaçada en repetició serial: tirabuixons de materialitat 
astorada i sense identitat. 

La condició postmoderna. La contemporaneïtat és la fallida definitiva de tot significat pregon, 
l’esborrament de les distincions entre realitat i ficció. Les grans certeses desballestades rere un mur de 
contenció. Una massa informe de falses execucions, d’assassinats reals i de ferides emocionals es 
(con)fonen dins els ulls mediatitzats de la postmodernitat. 

L’univers és boira desconcertada i cega després d’una explosió nuclear. 

La humanitat és llum negra i substància gasosa al bell mig del (des)ordre (im)moral. Un gegant 
esquarterat jeu a tocar de mar.  

Ciència-ficció o el projecte (im)possible d’inventar les estructures que sostenen la realitat:  la 
transformació de les pors, les fòbies i les fantasies en noves mitologies capaces d’atorgar al món un bri 
de coherència. 

La malaurança i el deliri: formes lisèrgiques per a un despertar punyent de les consciències. 

Models per a l’aprehensió del futur o una escriptura demencial revela els continguts abstractes del 
món per venir: un catàleg precís d’estats corporals i de procediments de l’ànima dels individus del segle 
XXI. Una civilització obturada per imatges vàcues i greixos trans vessa i cau sobre les restes dels afectes 
morts. Cerimònies de fam per a la recuperació del cos i per a la (re)organització de la lascívia: una 
litúrgia de la carn íntima. Napalm contra la (des)humanització (i)rreversible (?): deflagració purificadora 
o foc infractor contra les societats occidentals i la alienació consumista. Un miracle de vida. 

1. Cossos ballardians  
 

1.1. -----------Cos i paisatge interior----------  
 

(o el cervell és un manicomi sense control on els subjectes desapareixen en la bellesa implacable del so 
de la pluja en caure dins els ossos)  

Recerca de les passions abjectes. Un accés als intersticis (des)ubicats del desvariejament pulsional o 
una immersió lírica en les clavegueres del món interior: paisatges sense jurisdicció ni vigilància on les 
oníriques psicopàtiques (des)guarneixen amb ferotgia el dispositiu de convencions que constrenyen la 
realitat. Somnis, malsons i febre per a una afamegada desviació fluorescent.  

Paradigmes obsessius i figuracions transgressores. Mètodes al·lucinatoris per tal de validar els 
materials de la bogeria i el desig o l’escriptura és una excavació en la fonda intimitat ignominiosa. Dins 
el moll de l’os del món interior es pertorben les fronteres d’allò acceptable i la lògica és transmutada 



     

 

 

 
 

 

en plec psicosomàtic: més enllà de la carn conscient, les entranyes executen un ritual sutjós per a la 
salvació de les ànimes. 

Terrers bruts de la ment o els llocs dels somnis il·limitats són aiguamolls i femers desbordats. L’espai 
interior és un bassal llardós en el fons dels cossos que forada les estructures socials i l’embolcall de la 
carn desperta. El somni és fusió eucarística entre la substància sensible i els desitjos proscrits.  

A((ïlla))ment o la voluntat de (re)plegar-se en la pròpia interioritat cap a l’oblit de si. Solipsisme de 
tendències suïcides. (Auto)agressió entotsolada per a un abandonament definitiu del món. Ser flaquesa i 
cartílag romput, dorment desprotegit en la perifèria de la nit. Alcohol calent i menjar d’abocador en 
l’illa de ciment: un cos sense nom esdevé en els passadissos ignorats del temps.  

Llampecs de la lucidesa submergida. La caiguda del cos vigilant en la negror al·lucinada del 
subconscient. «Els únics paratges reals són els interns, o les seves projeccions externes», diuen les veus 
del temps: el món interior és la porta d’accés al temps sintètic, el desig d’una fusió totalitzadora. 

La fragmentació successiva d’una dona. Peces desencaixades d’un cos vulnerable en un forat de cuc 
(drecera metafísica o viatge interestel·lar sense temporalitat). Tràfec eixelebrat d’imatges desèrtiques 
en l’entreson. Instantànies captives en la bellesa de la pols surrealista o una dona és arenal de vellut i 
turó malmès: un territori cec per a la copulació amb el vent i els desitjos muts dels peixos voladors i els 
homes alats.  

1.2.           Cossos amfibis----------  
 
(o l’origen aquàtic de tota vida. Humitat i fluxos: regressió (intra)uterina, existència thalassal o coit. 
Una cavitat oberta a la sensualitat dels desitjos censurats) 

Una resurrecció en el Tàmesi. Un pilot cau del cel i mor i (re)neix sota les aigües del riu convertit en 
un deu frenètic. Dionisi a la recerca de la totalitat extàtica i de la depravació ritual. Una celebració de 
la còpula hermafrodita i de la (con)fusió orgiàstica dels cossos. Felicitat agitada o un retorn a la 
infantesa: l’orgasme innocent dels àngels i una càndida violació de les normes. 

Humors corporals o un (re)ingrés en la tranquil·litat lletosa de la nuesa amniòtica. Un inventari 
d’excitacions pèrfides i de pulsions insòlites capgiren les vides dels bons veïnats. Ejacular sobre les 
flors, aparellar-se amb el vent o voler el clímax de la llum sobre el record d’una boca: diverses formes 
d’una mateixa hemorràgia transgressora. Túnels de carn soscaven la decència sòlida dels barris 
residencials. 

Una urbanització de classe mitjana. Arquitectures transmutades en materials viscosos i els carrers 
convertits en matriu libidinal: territoris fluctuants per a la (con)fusió eròtica i una embriaguesa de carn 
indistinta es deixa fer en la luxúria del subconscient. Aire i aigua per a concebre noves passions o la 
depravació primitiva dels infants, dels ocells i dels peixos.  

Exercicis d’abstracció sexual. La sexualitat és un espai de violència i el desig és una (des)figuració o 
(des)articulació dels elements orgànics. Acte de comunió entre la vida i la mort, el sexe és metàfora 
privilegiada dels cossos destrossats i de les psiques ferides en la bellesa de l’èxtasi mistèric. Una poètica 
per a la comprensió de la incomoditat primigènia dels cossos sexuats i la mutilació voluntària en la 
rendició de la carn. 

Carnalitats fecundes. En la profunda exhalació de l’aire i en la callada sensualitat de l’aigua ressuscita 
l’amor sacre: totes les criatures són pare i fills de si mateixos. En la copulació egòlatra, els cossos són 
hummus enamorat per a la (re)creació de l’univers: feix de llum o abstracció pura, l’energia sexual és 
destrucció primordial i força (trans)formadora.  

1.3.           Cossos amb contusions----------- 
(o una poètica de la mortificació de la carn contra l’explotació neoliberal dels cossos) 

La paraula esquinçada exhibeix el col·lapse mental dels subjectes de la modernitat tardana: dolor i 
pors nocturnes, insomni patològic i impulsos sanguinaris. 

Entranyes saturades o el capitalisme és un sistema excrementici. Banalitat excedentària i rizomàtica i 
una inesgotable generació de despulles. Una espiral d’obesitat i desnutrició: morts i crueltat gratuïta en 
els noticiaris i en els serials de televisió. Imatges narcòtiques per a un exèrcit de somnàmbuls encebats 
de no-res i de vilesa. 

 



     

 

 

 
 

 

Experiències de dolor a les tanques publicitàries. La tortura reduïda a pornografia apta per a tots els 
públics. Ja no hi ha ferides insuportables sinó només simulacions flonges: (re)produccions letàrgiques 
d’una guerra, figuracions paralítiques d’una violació grupal, cremades i abusos infantils. El dolor és un 
espectacle pop submergit en l’estupefacció dels afectes agònics. 

«Un objecte inútil en les butxaques d’un escolar mort» 

Reivindicació de la ferida. Una (re)significació dels cossos nafrats: carn amb història o superfície 
esqueixada per l’emoció, pell llatzerada pel temps i pel desastre de l’espai. Escorxats pels accidents, 
per l’amor i les guerres, els cossos són paisatges oberts: impostures amb escletxes com miralls trencats 
o boques purulentes per on emergeix l’experiència del real. El lloc del TRAUMA. 

Imaginaris neoliberals en superabundància. L’art ballardià engreixa les representacions obscenes dels 
cossos capitalistes fins que rebenten en fragments deformes: una pluja estèril i pornogràfica raja a plom 
dins el pou negre del sistema i erosiona el sòl. La violència no és aquí imatge fòssil sinó activitat lesiva: 
exercicis per a l’enderroc i la netedat subversiva. Contra la lògica de l’acumulació, la ferida 
irrepresentable i un desconhort pesant: EXPIACIÓ. Sediments grumollosos perforen la fosa sèptica del 
sistema o l’acceleració excrementícia revela la condició anal de la maquinària neoliberal. 

1.4.           Cossos sense vida---------- 
(o els cossos dels moribunds són les veus del temps acomiadant-se) 

La coordenada temporal. «Cada una de les partícules del seu cos, cada gra d’arena, cada galàxia porta 
la mateixa rúbrica». 

Un infant en un parc d’atraccions després de la bomba de Nagasaki. L’escorça terrestre és una catifa 
de peus i de mans, un mosaic de cadàvers putrefactes. L’explosió nuclear és llum salvadora o l’ull negre 
d’un aviador mort. Ballard és un nin que camina entre els cossos sense vida i els bocins de carn 
recremada. Sap que encara és viu perquè ha conegut la mort en el rostre d’un presoner xinès.  

Un sol negre cobreix el segle XX després de la II Guerra Mundial. Hiroshima o la deshumanització 
malenconiosa: l’anihilació de tota transcendència i l’estendard dels morts sense nom abandonats en els 
canals de desguàs de la història. La barbàrie xiuxiueja una confessió íntima: som, diu, «tènue taca que 
deixem en el temps i en l’espai». 

Lliçons de dissecció d’un estudiant de medicina. Sobre la taula d’autòpsies, el cadàver eburni d’una 
dona. Amarada en formol, la seva pell conté encara la riquesa del cos viscut; solcs, rugositats, i marques 
cutànies configuren el paratge visible de la seva existència interior. En els seus ulls cecs, la percepció 
amnèsica de la realitat. Carnadura impassible i cos insubmís que ja no pot ser colonitzat per la moral ni 
abusat per les consignes del mercat. 

La mort de l’esposa. Alacant. Anys 60. Ballard i la seva família estiuegen despreocupats fins que la seva 
dona emmalalteix. Una complicació pneumònica i Miriam mor. Abans que la terra caigui sobre el taüt, la 
mirada darrera de l’esposa inaugura de bell nou el món. Ulls enfonsats en les petges de l’Holocaust. En 
l’absència de Miriam (una arruga en les coordenades sensibles de l’espai i del temps) es congreguen 
totes les carències del món, totes les morts i les privacions.  

Un paisatge d’ossos i de pols anuncia el principi de la fi de la humanitat. 

Geografies (pre)uterines per a primer (re)coneixement del món. Els ulls folls dels amnèsics, la 
fascinació per les piscines buides, el secret dels cercles de pedra i la paranoia de les flors: detalls d’un 
mateix paisatge trencat per l’experiència traumàtica de la mort. Desaparèixer entre roselles i 
pneumàtics deteriorats, esborrar-se entre les orquídies salvatges i les teulades esquerdades de les 
benzineres inhòspites. 

L’amor en temps de (neo)barbàrie. Els infants orfes celebren funerals per les tulipes mortes dels 
contenidors o vessen llàgrimes pels animals escorxats i pels cossos esquelètics dels fills de la guerra. 

1.5.           (Post)cos, accident i màquina----------  
 
(o Crash és un impacte alliberador, la cerimònia de l’(auto)extermini de la carn i la seva (re)construcció 
més enllà del cos i de la màquina) 

Col·lisions automobilístiques o la corrupció de l’anatomia humana. El cos accidentat: una pasterada de 
carn i de ferros radicalment lliure dels imaginaris del capitalisme. La polpa mor com a entitat sacra per 
a convertir-te en cicatriu penetrable i esdeveniment fora de lloc: materialitat amorfa que no pot ser 



     

 

 

 
 

 

absorbida pel sistema. Acoblaments, connexions i fluxos configuren la nova carn: circumvolucions 
imprecises de dolor i defuncions i de plaer exaltat.  

La pertorbació de les distincions entre cos i màquina. L’organisme humà, una obertura que excreta 
esperma i benzina, fluids vaginals i sang, suor i oli de motor. Glàndules i extremitats aïllades, identitats 
embotades i un sistema nerviós travessat pels turments vivificants. La carn descontrolada cerca les parts 
extraviades del seu rostre i dels seus llavis en la textura rugosa de l’asfalt tacat. 

L’accident com a espasme suïcida o la recerca d’una (des)figuració (re)humanitzadora contra la 
domesticació dels cossos i les identitats. Les còrpores destrossades per les màquines cedeixen a la 
deformitat ciborg: mal en els membres amputats i la gran bellesa de la pròtesi. La vivificació de la carn 
en la violència tecnològica. 

1.6.           Cossos desitjants----------  
 
(sexualitats desbarrades o l’erotisme estranyat: una fractura dels sistemes simbòlics que organitzen les 
apetències maníaques i les pràctiques corporals de la nostra cultura) 

Sexualitat capitalista o el divorci dels afectes i la fisiologia. Un engany espectacular: farsa o 
representació fútil que bloqueja l’adveniment de la intensió íntima i dels impulsos emocionals. La 
banalització de les pulsions sexuals: vector privilegiat de la ideologia neoliberal dels cossos 
(inter)canviables.  

Carnalitats sense codi. En el nucli dur de les fantasies immorals i les perversions genitals, resideix la 
possibilitat encara d’un lligam humà real, una experiència directa i no mediatitzada de la 
concupiscència. Una intimitat lliure del despotisme de l’ull o un regne d’aixelles blanes i mugrons 
inflats.  

Carn sense figuració. Els éssers libidinosos: territoris de tacte i punts de fugida sense solució de 
continuïtat. Impulsos ominosos sense límits precisos. El desig és una geografia nòmada i els cossos, en 
trànsit constant, són monticles de carn apassionada i orificis famolencs. Paisatges migrants i organismes 
trastornats. Identitats difuses cap a la (di)solució dels subjectes.  

El desig és un feix de llum líquida que es mou amb la delicadesa d’un menisc rosat dins una habitació 
tancada.  

1.7.           Cossos ociosos----------  
 
(o el món contemporani és un gegantí centre de vacances: llimbs insensibles on les identitats es perden 
en una massa d’obesitat democratitzada) 

Els individus tiranitzats per la dictadura de l’entreteniment són sense consciència ni temps; suspesos 
en un etern jet-lag o perpètua absència d’esdeveniments, la realitat no és sinó ficció asèptica i 
experiència mediatitzada: somnis dirigits, emocions anestesiades i transgressions de tot inclòs. Carnatge 
ensopit pel consum insubstancial: prostitució i bars de topless, còctels i poltrones de pagament; 
gimnàstica de manteniment, benzodiazepines i abúlia, excessos de nicotina i la violència moderada dels 
professors de tennis.  

Sota el sol, carn caducada de supermercat.  

La ciutat de vacances. Fals paradís per a l’explotació comercial de la indolència. No hi ha en els cossos 
ociosos sensualitat lúdica ni despreocupat abandonament sinó una estricta ordenació de la producció i 
del consum: sucres i alcohol, greixos trans i sol excessiu, gelats, discoteques i sexe desvinculat. Cossos 
extorsionats per a la fabricació en cadena del càncer de pell i del colesterol dolent, de la hipertensió i 
les cardiopaties, de les malalties venèries i d’una solitud insondable. Cossos sepultats en un continu 
ofegament emocional imparable i globalitzat.  

Nits de cocaïna: símptoma i solució del gran forat negre de la postmodernitat. Un gest heroic: 
l’enfonsament en la pròpia destrucció, la perseverança en la psicopatia i en la delinqüència. 
(Auto)agressió. La conversió del buit neoliberal en les noves mitologies per a l’èxtasi catàrtic: els crims 
gratuïts són exabruptes necessaris o els actes violents us faran menyspreables i lliures. 

Error de sistema o civilització en runes. Devastació apocalíptica i desastre emancipador: territoris 
ignots encara per explorar. Pols fèrtil sobre el qual edificar nous motius amb què apropiar-se del món: 
imaginaris irreverents i cossos indisciplinats o el vandalisme és una via cap a la plenitud psicològica. 
Destrucció, fúria espasmòdica i sexualitat aberrant per a una des-mercantilització de la carn. 



     

 

 

 
 

 

2. Polaroids del segle XX per al segle XXI  
 
(o una conspiració de mirades per a una abstracció del món: fenomenologies de l’emoció moribunda i 
les exhibicions ferotges) 

La declinació dels afectes. Oli cremat caient com un teixit de blonda per les cuixes nues d’un cos 
accidentat. Rostres desfigurats i carcasses calcinades per les atrocitats de Vietnam. Un semàfor sense 
significat, pits negres com els ulls buits d’un cadàver, un acoblament de tubs d’escapament i parts 
bucals de Jackie Kennedy. Mestresses de casa somniant amb ferides genitals greus. L’analitat profunda 
de Ronald Reagan. 

Cultura de deixalles. Un cotxe esbocinat i fesomia mil vegades replicada de Marilyn Monroe s’expandeix 
en una tanca publicitària fins que no és que una successió de postures i impressions d’un cos mutilat. 
Estrelles espedaçades sotmeses a la lògica de l’explotació comercial. Els perfils amplificats de Mia 
Farrow i Elizabeth Taylor són els paisatges futurs de la desaparició de l’humà: ossos, pubis i visatges 
fracturats en una pantalla o sota els enderrocs d’un femer desemparat. 

Alienació postmoderna. Un home en automòbil travessa una autopista de formigó i asfalt. Velocitat, 
llibertat i tecnologia ansiosa: publicitat i consum, zones de descans i benzineres, paratges senyalitzats. 
Les carreteres són escultures monstruoses, un lapse de temps esperançat o buidesa furibunda per a 
l’(auto)destrucció sexual. 

Una pintura de Hopper. Una dona exhibeix el seu cos nu davant una finestra i tot i això la seva pell no 
desvela res. La seva solitud és el silenci escrupolós d’una piscina sense aigua, imatge hipnòtica dels 
sentiments morts. I l’accident mortal de Jayne Mansfield és un entreteniment sofisticat. 

Bombes nuclears. Armes sense subjecte o una definitiva refutació de la Història. Soldats fets malbé i 
camperols esguerrats. Cadàvers sense nom i arrossars ensangonats. La devastació nuclear tatuada en la 
retina d’un infant. Postals de terror convertides en èxits de Hollywood i una dona amb cremades facials 
fa l’amor sobre un munt de vals de xiclets per a soldats i de preservatius usats. 

Dones violentades. Dones xineses de peus deformes i prostitutes russes: pobreses desesperades dels 
cossos en venda. Mans petites i ganyotes sense vida en la supervivència o en la còpula obligada. Els 
somnis prohibits de les mestresses de casa: un cotxe, un motel barat, la perdició fatal de Barbara 
Stanwyck. 

LSD. «Considera l’LSD com la visió calidoscòpica de l’ull». Química cerebral distorsionada i el terror per 
la pròpia existència. Sudoració i llum brillant en un món de simultaneïtats estupefactes. Una fi de segle 
escleròtica i idíl·lica com un estudi de cinema o la sorpresa pel fantasma dels infants morts de les 
guerres. 

Heroïna. Sobredosi d’opiacis per a un món saturat o la trobada irreversible amb la bellesa suïcida. 
C21H23NO5 contra l’insuportable: el temps descansa en l’horitzontalitat muda d’una platja antiga. Una 
dona de cabells rapats conté en les seves artèries entumides i en les venes eixutes tota la carronya de 
les guerres del segle XX. Els seus braços punxats són ramificacions de LA MORT. Una dona morena de 
cabells llargs condensa en les seves extremitats inermes la tremolor blava de les massacres bèl·liques: 
gel final i desarrelament definitiu. 

Mitjans de comunicació. Astronautes feliços i programes de dents blanques per tal de conquerir l’espai. 
L’optimisme dels anuncis de xocolates i la fe en els detergents de roba delicada. Un encontre edulcorat 
entre passat i futur per a l’escenificació d’un present sense màcula «tan animat i superficial com un 
quadern de colorar infantil». 

Turisme de masses. «L’esperit de la Disney Corporation i el caràcter distintiu del parc temàtic» 
colonitzen els banys àrabs i envaeixen la pedra gòtica. Hordes de cossos bigarrats avancen cap a la 
conquesta de les universitats europees, les ciutats de província i els lloguers de llarga durada de les 
famílies de classe mitjana. En el futur immediat, algú mor rebentat en el fons d’una piscina d’hotel. 

La vida com a espectacle trivial. L’existència és un programa de televisió: 24 hores d’imatges i de 
presències sense treva o l’experiència es redueix a un simulacre de vida. El seu únic sentit: ser aparença 
en l’espai públic. Un polític assassinat, infants menjant caramels, la falda de Marilyn Monroe, 
l’experimentació amb animals, l’ocupació de la lluna, certes postures pornogràfiques o la projecció 
d’una bona estona en les catedrals de l’oci supervisat.  

 

 



     

 

 

 
 

 

3. (P0st)cossos connectats (pantalles) 
(o el futur del futur no resideix en l’espai interestel·lar sinó en l’interior de les cases) 

El segle XX és un estudi de televisió en el nucli dur de la llar. Una intuïció del segle XXI o l’avançament 
d’un gest millennial: la transformació de la intimitat en espai exterior o àgora (munió de mirades 
alienes): representacions ininterrompudes de la màquina-cos en la superfície oberta de les pantalles 
privades. 

La vida quotidiana és un documental de cinc minuts i l’existència, un collage de petites peces 
projectades en una pantalla. Performance expositiva i work in progress. Pubis a mitges, músculs 
esquinçats i rostres (i)rreconciliables en una poètica (im)púdica dels (p0st)cossos o la inestabilitat 
lúbrica de les fronteres. La pell marcida és una esdevinença de silenci íntim que ocorre en l’exterior: 
l’exhibició de tatuatges, cicatrius i petges és l’espectacle atroç d’un (in)visible espai recòndit. 

El final de l’experiència o la mort és una malaltia terminal televisada. Tecnologia al servei de la 
felicitat o Valium per a un territori sense futur. Nirvana d’hores perdudes i geometries catatòniques: una 
fenomenologia adormissada dels fets (p0st)humans. A la pantalla de televisió es produeix la primera 
dissolució de l’experiència directa del món: DESENCARNADURA 

4. Notes per a una poètica (post)ballardiana dels (p0st)cossos   
 

4.1.           Cossos xarxa-----------  
 
(o l’agitació electrònica dels (p0st)cossos és una oportunitat selvàtica per a l’exaltació de la bellesa 
humana) 

Internet és un immens no-lloc instal·lat en un ara perpetu: ondulació a-temporal, entramat d’instants 
en (inter)connexió o xarxa de cossos. Una geografia (1n)humana de la distància íntima i els vincles 
(1n)violables: arquitectures rares entre els espais dissolts. Els esdeveniments de l’experiència interior i 
els objectes del món exterior es (con)fonen en una sola mixtura de carnatges i essències transmutades 
en impulsos electrònics i dades encriptades.  

Intercanvis en xarxa. Una intersecció de paraules ingràvides, d’interioritats (1n)@ccessibles i 
d’(e)moció exhibicionista. El llenguatge forada l’embolcall dessacralitzat de la carn i el cos s’obre al 
món en tèrbola exterioritat entranyada: un gran budell-xarxa o vísceres sense marges posades del revés 
en el territori anònim dels desitjos. 

Intestí-xarxa. Òrgan excretor del món globalitzat o laberint excedentari que recorre els subsols del 
capitalisme neoliberal. Un circuit electrònic d’intimacions matemàtiques i tècniques amatòries: polpa, 
ull i so en la distància i en les trobades absents. Els (p0st)cossos cedeixen a l’extensió (des)mesurada de 
l’(híper)lligam visceral per a una celebració turmentada i triomfal de la desaparició de les identitat.  

4.2.           (Neo)sexualitat en xarxa----------- 
 
(o el cos en xarxa és cavitat intestinal i màquina d’elaboració i consum d’imatges desencaixades i 
certes) 

Un (p0st)cos. Colossal i delicada malla de líquens ansiosos i la manca de l’aire. 

Funcions dels (p0st)cossos. (Ex)pulsió de residus metabòlics i de fantasies lesives com la somnolència 
warholiana o una tendència cap a la (des)figuració suïcida.  

(Des)identificació erotògena. Una (p0st)dona és punt d’orgasme zero 01110000 01110101 01101110 
01110100 01101111 00100000 00110000 vessat i obert a tots els espais i a tots els temps, a totes les 
materialitats i a les buideses (des)habitades. 

El cos-xarxa. Tópos de les passions informes i els impulsos migrants. Territori de l’excitació protètica 
per a una (1n)distinció de la matèria: tecnologia (1ntra)uterina i el fluix d’una pantalla opalescent.  

El plaer (p0st)corporal és la intersecció desencaixada entre una clavícula i un cotxe abandonat en el 
canal de desguàs d’una autovia buida.  

(Ex)criptura o l’eròtica d’un llenguatge fora de si. L’escriptura (des)encarnada de les xarxes és vector 
d’una sexualitat (des)substanciada o la carcassa desitjant es (des)organitza per tal de ser disseminació 
obscena de liquiditats transcutànies. La convulsió amatòria és un accident que ocorre sempre en un 
altre lloc més enllà de la carn, una incisió abstracta en la pell, cruenta profanació d’allò que no pot ser 
mai tacat. Clímax de paraules per a l’extinció dels límits del cos. 



     

 

 

 
 

 

Noves vísceres en l’abisme muscular. La matèria grisa repta per l’espectre d’una veu en ombra 
connectada a la xarxa o les paraules són tecnologia dactilar, sacsejades electròniques cap a un amor 
sense territori. Un avís de llum travessa les cuixes d’un llavi perplex. Una notificació silenciada es 
precipita per la cavitat aferradissa dels somnis privats. 

Cremor de pòmuls en el recer abissal de 01110101 01101110 01101111 01110011 00100000 01111001 
00100000 01100011 01100101 01110010 01101111 01110011. 

La pantalla és un trenc cutani (1)rrepresentable. Feix de llum que s’infiltra en el centre cartilaginós de 
les pulsions desesperades: la topada sempre amb l’absència i la seva empremta. La concurrència 
(1m)possible de l’altre és pesantor llefiscosa, tempesta o cataclisme ossi en l’estremiment dels cossos 
desapareixent: espasmes (1nter/des)connectats d’informació o el sexe és una massa (des)orbitada de 
dades xifrades.  

 

 

 

 

 

VOSTÈ NO ÉS AQUÍ             i ara pot besar la convulsió d’una medul·la dissolta 

01110110     01100001         01100011       11101101                01101111 

            Flaixos purpuris per a una (des)possessió de la carn 

(Des)encontres (p0st)sexuals o els (p0st)cossos són peces (1n)connexes de net.art 

                     P0ètiques per a la destrucció de la matèria 

                                         o 

                                                             

01100001     01101101     01101111       01110010              (l’amor)  

 

                                                   és una curvatura de     

01100100011011110110111010100001                                        (dona) 

 

       ((sola))                 01110011    01101111    01101100      01100001 

 

                                 estesa sobre el teclat  

 

    01101010          01101111                                        ((jo)) 

              

                                         esquena         

                                                                                                                      ull                       

 

                                                             tacte 

 

         ........... cap a l’eterna iridescència dels afectes morts ............ 

 

 



     

 

 

 
 

 

Cinc fragments d’urbanisme postballardià 
Per Josep Maria Nadal Suau 

 
I. Aeroport 
Feia anys que somniava el mateix. Un esquadró d’homes armats envaïa el seu apartament el vespre, així 
que ell s’incorporava nu del llit i saltava al buit des de la finestra. L’alliberació era immediata, 
eufòrica: una ascensió. Però en el punt més alt de la paràbola, descobria que el seu turmell esquerre 
estava fermat amb una corda llarga a la barana. La geometria del salt es trencava just en aquell 
moment, tot convertint-se en una caiguda de manotades desordenades que topava amb el formigó de la 
façana llisa, àtona, asèptica. Després, embotat per l’impacte, algú l’hissava en tres cops secs per 
reincorporar-lo al mòdul interior. Ell intuïa un significat umbilical en aquella narrativa mínima que mai 
vivia exactament com un malson: al cap i a la fi, el que li esperava era tot menys un drama, tan sols 
retornar a una llar plena de comoditats tecnològiques i el descobriment tranquil·litzador que els 
invasors eren individus amables, agents de l’ordre públic proporcionant un pic d’entusiasme lúdic a un 
ciutadà abans de reparar una normalitat que ja mai ningú interrompria, una vida autosuficient i 
ramificada gràcies a les pantalles i els dispositius tàctils, més completa que qualsevol altra en la història 
de la humanitat, també més neutra: pura abstracció perversa sense conseqüències ni companyia. Al 
final del somni, ell era a casa, posseïdor de la certesa que mai no passaria res. Convertia a poc a poc el 
desig en rutina i alteritat. Llavors, despertava.  
 
Tot i això, l’obsedia la idea del vol, que tenia alguna cosa de termòmetre simbòlic, i sabia que només 
quan ascendís sense obstacles podria experimentar certa forma de plenitud. El salt no era una evasió 
sinó una via d’accés, una revelació incompleta que cada nit quedava postergada en forma 
d’expectativa. Potser per aquesta obsessió, l’aeroport era la seva construcció preferida de la ciutat. 
Més exactament, n’era el seu entorn preferit. Entenia la natura pionera del seu paisatge metàl·lic i gris, 
compartit per milers de viatgers sense arribar a estar mai vertaderament junts, sotmesos amb alegria a 
una regulació de la por que només permetia lleugeres variacions en els modals, més o menys agressius 
segons el cas, que mostraven els executors de la norma. Territori de ningú, ciutat en trànsit, l’aeroport 
era l’únic espai públic que ell sentia seu, perquè li recordava el seu propi domicili i la seva pròpia 
experiència íntima diària. Li agradaven les cintes transportadores, el complex sistema de senyals que 
organitzava cada desplaçament, i que el passeig entre licors i xocolates a la venda fos un pas obligatori, 
inexcusable. Li semblava un ordenament lúcid la lògica del qual es situava fora del temps, obedient 
d’un ritme de percussió que no cercava ni l’avenç ni el retrocés. Que, a més, a fora hi hagués unes 
pistes recorregudes per enormes artefactes de vella enginyeria que s’elevaven i volaven, era el factor 
que multiplicava la seva fascinació.  
 
Va desenvolupar una pulsió libidinal cap a l’aeroport que mirava de satisfer amb nombroses visites 
successives, tot i que mai pujava a un avió. Només li interessava passejar-hi, transitori, acaronant la 
possibilitat del vol. Vist des del cel, gràcies a les imatges que proporcionen els satèl·lits, la gran nau 
hexagonal que albergava les terminals d’entrada i sortida en dues meitats simètriques i el circuit 
d’autovia que en distribuïa les entrades i sortides de vehicles oferien un aspecte perfectament 
identificable amb la secció frontal del sistema reproductor femení. Un úter colonitzat per trenta milions 
de bactèries anuals, vivificants, inflamatòries, estimulants, que incrementaven el flux sanguini de tot el 
circuit i el dilataven compulsivament. Era una idea excitant, però ell sabia que el desig té moltes 
formes, i sospitava altres metàfores anatòmiques que funcionaven com un reclam sensual igual de 
poderós. De manera que a vegades imaginava aquella estructura arquitectònica com un sofisticat pulmó 
superpoblat de mastòcits que patia atacs d’asma cada pic més espasmòdics. L’asma al·lèrgica respon al 
pol·len, la pols, la floridura, els àcars, les proteïnes animals; l’asma no al·lèrgica, a agents irritants com 
el fum del tabac, el plor, la rialla o l’aire fred. Es caracteritza per la inflamació, la hiperreactivitat i 
l’obstrucció del flux d’aire. A ell li semblava que hi havia alguna cosa de profundament sexual en 
aquells símptomes, als quals considerava anàlegs a la dinàmica de la temporada turística. Finalment, 
tenia fantasies que identificaven l’aeroport amb un cervell exacte, una consciència capaç de prendre 
decisions autònomes, amb el benentès que l’extensió dels seus mecanismes neuronals arribava a l’òrbita 
dels satèl·lits de telecomunicacions que dirigien cada enlairament i aterratge. Al fons de totes aquestes 
especulacions poètiques, ell hi percebia i temia la possibilitat d’alçar-se i sostenir-se en l’aire, guanyar 
una velocitat cada vegada major, elevar-se encara més a cop d’espasmes, convertir-se ell mateix en 
enginyeria propulsada, esquinçar l’aire, tensar-se, veure el mar a quilòmetres de distància, 
desprendre’s de si mateix, i després, en plenitud, lliurar-se feliç i buit al desastre de la caiguda.  
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Per un temps, baratava les seves pulsions més extremes posant en pràctica parafílies menors, no 
exemptes de riscos, que el convertiren en l’amant minuciós d’una arquitectura gegant. La seva 
imaginació va recórrer un camí de sofisticació cada cop més gran. Primer, responent a les possibilitats 
de discreció i a l’obvietat escatològica, optava per tancar-se als WC intel·ligents de la terminal de 
sortides, on es despullava i es fregava amb cada centímetre del cubicle. Després, tot excitat, penetrava 
els forats metàl·lics dels dispensadors de paper higiènic fins ejacular. Però allò no el calmava en 
realitat, perquè no hi havia res en l’espai que ancorés l’experiència sexual en el marc de l’aeroport: 
aquells banys podien ser, en definitiva, els de qualsevol edifici públic. Aprengué doncs a desafiar i 
enganar la mirada dels viatgers, a canvi d’obtenir emocions cada cop més intenses. En dues ocasions, 
aconseguí colpejar repetidament amb la pelvis un dels gran finestrals triangulars que il·luminaven un 
passadís de transició. Sempre li havien agradat, potser havia llegit que els astrònoms aficionats utilitzen 
el símbol del triangle per consignar la idea d’incertesa en els seus diaris d’observació. Incert ho era tot 
per a ell en l’estat obsessiu que el posseïa: ben enganxat al vidre, unes poques i discretes envestides li 
bastaren per aconseguir l’orgasme. Prudent, però, entengué ben aviat que era millor evitar l’escàndol 
de ser descobert, així que va estudiar minuciosament totes les places dels tres pisos de pàrquing fins 
descobrir-ne aquella que oferia millor visibilitat per observar l’enlairament dels avions. Restava hores al 
seient del copilot, masturbant-se amb cada un d’aquells espectacles majestuosos, poc més d’uns segons 
intuïts entre angles grisos de l’edifici.  
 
I un dia arribà l’accident. Ell creia que cada tecnologia era una certesa, i descobrí de sobte que, en 
realitat, cada tecnologia és la promesa d’un accident. No el pogué veure, és clar, perquè l’avió 
aconseguí una altitud mínima abans de desestabilitzar-se i caure. Ell havia començat a masturbar-se tot 
d’una que l’Airbus creuà el seu esquifit angle de visió. Molt poc temps després, potser un minut, es sentí 
un soroll espantós, va resplendir el foc a les malles metàl·liques que revoltaven la tercera planta del 
pàrquing, començaren els crits ferotges de la gent, i moltes restes de fusellatge es disgregaren en 
dotzenes de direccions. La seva immediata ejaculació li portà una il·luminació sobtada: la visió visceral 
d’un cordó umbilical tallat per un làser impol·lut. Una alliberació. Engegà el cotxe, tornà a casa a una 
velocitat molt superior a la permesa, s’introduí en l’ascensor totalitari que concedia cinc segons per 
entrar-hi, i envaí el seu apartament. Saltant al buit, en plena descripció d’una paràbola ascendent, va 
ser feliç i lliure. Era un vol, i la seva execució constituïa el compliment d’alguna cosa. El que havia de 
passar, fatalment, pocs segons després, li semblà del tot irrellevant.   
 
II. Via de cintura 
Vivim al segle XXI, però el futur sembla d’alguna manera cancel·lat. Tornam una vegada i una altra a 
models de dècades passades. Ho fem d’una manera sentimental i conceptual, hi tornam en la política i 
en els arquetips. En una època de tecnologia lleu, invisible, el cotxe hauria de ser passat: una 
tecnologia pesada, metàl·lica, presencial. A aquesta ciutat, el segle XX li donà un amfiteatre d’asfalt, 
una via connectora que s’estén com un arc o una semicircumferència a esquena de la vida urbana, 
tancant-la amb el pretext de comunicar-la. Una via que funciona com la metàfora de la vivència 
col·lectiva del temps, la natura de la qual es revela completament només en la cronologia.  
 
1990. Naixement de la via de cintura, un traçat que podria emergir del temps històric o del planetari, 
potser de tots dos, encavalcats per un moment en la imaginació dels homes: una microscòpica cicatriu 
produïda per la civilització en una superfície geològica que es mesura en milions d’anys. A la seva 
superfície càlida i estèril de formigó, l’accident d’automòbil sorgeix en forma de por i fascinació, 
indistintament seducció de l’ull i intervenció tràgica en els cossos.  
 
2018. La via de cintura, una infraestructura concebuda per accelerar la vida, es col·lapsa a diari i 
alenteix la vida. L’analogia amb la història és òbvia: pensem en el model tecno-econòmic dominant com 
un sistema concebut des de la velocitat però que, d’alguna manera, ha entrat en un bucle fora del 
temps. Per a un món que s’ha fet petit, una illa pot ser metàfora de la seva nova mobilitat: velocitats 
de magnituds inconcebibles que tanmateix condueixen sempre a un únic paisatge reiteratiu. Cada 
vegada menys horitzó, cada vegada més a prop i més acollidor. La tecnologia ha millorat tant que, si el 
1990 una mort a la carretera era part del paisatge, ara tan sols fa part de la nostra malenconia, del 
nostre entestament a postergar el moment en què l’accident esdevingui impossible. Finalment, 
l’autopista s’insereix ara amb tota naturalitat a una ciutat mutada que ha desenvolupat noves 
articulacions i membres, noves textures i dureses, i fins i tot un exosquelet digital que connecta tots els 
seus habitants entre ells i amb el món sencer.  
 
2028. L’automatització total de la conducció ha cancel·lat la idea mateixa d’accident. No hi ha horror, 
no hi ha mite: hi ha seguretat i placidesa proporcionades per màquines que mai s’equivoquen en el 
càlcul de distàncies o la prevenció d’impactes. La via de cintura guanya en eficàcia, però perd 
protagonisme en favor d’un món miniaturitzat que prefereix els vehicles exclusius, individuals, 
partícules elèctriques que dibuixen recorreguts velocíssims al territori urbà que abans es consagrava a 



     

 

 

 
 

 

l’automòbil o, secundàriament, al vianant. Velomòbils, patins motoritzats i connectats a la xarxa, 
hoverboards... Poca cosa més que joguines, però essencials per entendre i fer possible un món que aïlla 
preventivament l’individu, i així li estalvia nombroses possibilitats de frustració. Els desplaçaments són 
solitaris, intermitents, i es produeixen a les distàncies curtes, perquè la major part del temps són 
innecessaris. Cada llar és fonamentalment autosuficient. 
 
Oblidat per cartògrafs, urbanistes, promotors i autoritats, un tercer paisatge creix als intersticis de la 
via de cintura, a les seves voreres, a les illes i illetes que el disseny ha configurat aquí i allà, a les 
franges de terrenys que separen els dos sentits del trànsit. El plàstic, el fems, la brutor són part 
constitutiva d’ell, en la mateixa mesura que algunes curioses i inofensives mutacions de la flora 
autòctona. Sembla que estigui esperant, pacient. És un petit regne sense especulació ni regulació, sense 
renou ni silenci, ni ciutat ni camp. Un territori que no està urbanitzat ni tampoc es manté verge, 
dominat per una natura que creix precàriament. Un aparent buit que permet a la vida adoptar formes i 
ritmes excedentaris, aliens al binomi explotació/protecció. D’aquest tercer paisatge es desprèn una 
calor superior a la del ciment, una temperatura que anuncia una promesa de canvi, de desastre 
generador, de cesura geològica. Una expectativa.    
 
III. Centre comercial 
Als afores de la ciutat, es va edificar un bloc de formigó que podria ser l’ossari d’una civilització antiga 
o un búnquer recuperat d’alguna distòpia de la Guerra Freda. Les formes no són neutrals: en tenia 
consciència, l’arquitecte, d’allò que connotaria el seu disseny? El color també té significat: un gris plom 
autista, que s’omple de artèries i taques seminals sempre que plou. Sembla la negació pura del 
concepte que justifica, en teoria, l’existència del paral·lelepípede: l’oci. Hi té cabuda, l’oci, en aquest 
enorme espai de concentració, disposat per al moviment continu? Sens dubte, la construcció és opaca 
com un ministeri. El logotip comercial del centre, els cartells de cinema que s’hi exhibeixen o els rètols 
d’un expenedor de menjar sintètic hi aporten flaixos cromàtics que, amb tot, no esborren el caràcter 
funerari de l’indret. Una circulació constant d’automòbils encercla l’edifici i es dirigeix a la seva 
entrada: volen abraçar la seva disciplina.  
 
La impressió de conjunt és unitària, monolítica, plenament institucional: l’oci és un assumpte d’Estat (o 
l’Estat, una sucursal de l’oci). Els seus laterals són dos murs de formigó impenetrable; al nord, 
resplendeixen làmines d’alumini gris; al sud, la façana és coberta de malles metàl·liques, tenses, 
formant una xarxa simètrica que preserva de l’exterior els finestrals fumats que s’encarreguen de 
recollir el llum. Il·luminem els detalls, circumval·lem cada minúcia: la forma intestinal de les molles 
mig oxidades que s’encarreguen de tensar les malles té alguna cosa a dir-nos. Els passamans de ferro, 
les escales mecàniques que ens transporten amunt i avall sobre les cadenes d’un carro de guerra... Cada 
esforç de la raó concretat en aquest disseny delata un esperit, o li dona vida: el centre comercial quasi 
es revela com una criatura dotada de respiració pròpia, artificial, un organisme el cor del qual batega 
amb la intensitat d’una percussió electrònica.  
 
Qualsevol de nosaltres es pot introduir a l’edifici, confondre’s amb aquells qui el travessen. Un corrent 
computable dona a les seves entranyes una semblança formiguejant: són dos-cents cinquanta cada 
dilluns a les tres del migdia, dos mil cinc-cents cada divendres a les deu del vespre. És probable que els 
tècnics hagin previst aquestes oscil·lacions, que les hagin calculat des d’un despatx a Copenhaguen. 
Amb tot, l’engranatge fa senyals d’esgotament, perquè, al cap i a la fi, cada nova tecnologia està 
condemnada a fallar lentament, després a tota velocitat, i finalment a extingir-se. Una època és un 
invent, la nostra època és una tecnologia. Si la pantalla ens defineix, tota pantalla s’extingeix. 
 
El temps. Hi ha un temps còsmic i un temps profund, geològic, del planeta; hi ha un temps històric i 
existeix el temps personal. És irreversible el temps, almenys a la nostra experiència. A vegades, dintre 
del monstre es produeixen miracles. N’explicaré un. Per a tal fi, recuperem els cíborgs que el recorren, 
representants d’una humanitat augmentada gràcies a dispositius individuals que els connecten a una 
dimensió algorítmica de la realitat que sembla infinita i instantània. Molts han permès que la tecnologia 
s’integri directament al seu cos: Botox, silicona, gimnàs. Les substàncies recreatives que els animen fa 
dècades que són les mateixes: cocaïna, alcohol,  escitalopram, amfetamina, fe, capital. També en 
podem descriure l’uniforme, menys variat del que vol semblar: plàstic, cel·lulosa, elastà. Aquí hi veig 
múscul, allà greix; podríem explicar com succeeix cada cosa, a què dedica el temps cada individu. 
 
Però de sobte, sorgeix una reminiscència animal: la mirada d’algú ens convida al desastre. Ella transmet 
una desesperació tensa, no del tot evident, i no pot ser simplement bella. Algun detall de seu cos delata 
una rebel·lió pagana: potser rascades als talons, estries quasi imperceptibles al naixement del pit –
advertència d’una caiguda, nervadura fruital–, tal vegada el color del cabell, que és el que era i no s’ha 
amagat sota un tint. Pots sentir-ne llàstima o orgull: com sigui, acabes de descobrir els signes d’un ésser 
viu. Què amaga la seva rutina? Quasi el mateix que la dels altres, però sense l’harmonia que atorga la 



     

 

 

 
 

 

inconsciència. La imagín pujant unes escales, somrient com és preceptiu, emplenant un informe o 
executant uns abdominals. Els cíborgs no tenen el seu vel d’exigència a la mirada, ells senten una 
seguretat que tot ho envaeix, fins tornar càlida, innegociable. La seguretat és una gran companyia. Però 
no per a ella. El miracle? Ha reconegut un altre animal i s’ha trasbalsat, s’ha estirat, ha caminat alguns 
metres convertint el seu pas en un ball. Per uns instants, sembla que hagi caigut tot el sistema operatiu 
del bloc. Allà on hi ha risc, hi reconeixem la vida. En aquestes mirades creuades, sí, hi ha vida.  
 
I hi ha esperança per a nosaltres. La maquinització és un punt d’arribada que cada instant és empès més 
enllà; l’animalitat, almenys, sempre ha estat un punt de partida. En algun punt de l’eix entre cos i 
algoritme hem de situar aquesta esperança, és a dir, allò que seguirà essent específicament humà en un 
món híbrid. Serà ella qui ho encarni en qualsevol moment, quan faci un gest alliberador, qui sap si 
cruel, que desbarati l’estadística. En aquest instant, haurà començat un moviment universal en el 
ventre computeritzat d’aquest centre comercial. Alguna cosa tindrà lloc que s’estendrà en el temps a la 
velocitat ferotge del desig tangible, concret, carnal. No sabem ni podem imaginar quin gest serà aquest.  
 
IV. Piscina penjant 
Tot i que la piscina penjant no és una creació mediterrània i s’ha popularitzat en territoris que 
conceben luxe i verticalitat en paral·lel, la seva implantació al paisatge insular té un sentit orgànic, es 
diria que inevitable, ja que mimetitza (tot banalitzant-la) la lògica del jove turista que es llença des del 
balcó de la seva habitació d’hotel.   
 
Enunciades com paradís de la diversió o del relaxament, les vacances en un ressort meridional són més 
aviat, paradoxalment, una forma perfeccionada d’avorriment, alta tecnologia industrial. Tant si el 
turista interromp la seva quotidianitat per protagonitzar uns dies de renovadores braçades a la piscina i 
dieta depurativa, com si, emmarcat en el segment de mercat dirigit a les joves classes populars, 
prefereix consumir alcohol i drogues sense descans, el cert és que ambdós models impliquen una 
continuïtat de l’estructura profunda de la vida occidental: l’individu com a capital que ha de ser 
administrat, empresa d’ell mateix que només preveu el període vacacional com una mena de reset 
funcional. 
 
En canvi, el saltador de balcó que arrisca la seva vida en un joc aeri sense més sentit que el ritual està 
llençant, a la seva manera, un poderós ultimàtum vitalista: només hi ha vida allà on convergeix amb la 
seva negació, només s’ha viatjat si s’afronta, almenys una vegada, el desafiament libidinal d’una 
possible mort. En realitat, posar-se en perill físic és llençar una interrogació sobre la propietat privada 
(ja que el propi cos és propietat privada sempre a punt de ser expropiat). Hi resideix una honestedat 
radical, al gest, també un desvetllament: el balconing és un poema distòpic. No és un acte suïcida, tot i 
assumir el risc de semblar-ho en el cas de fallar, sinó un acte imaginatiu que accelera les promeses (viu 
al límit, submergit en experiències...) que portaren el turista fins al seu cubicle vacacional, elevant-les 
a un estadi en el qual, breument, l’horitzó vital s’amplifica i la realitat presenta possibilitats noves.  
 
Per la seva banda, el significat de la piscina penjant resideix en una constant de la nostra època, la fe 
en la enginyeria (disciplina que tendeix a suplantar l’arquitectura o l’urbanisme), i convida els seus 
usuaris a simular un perill, un vertigen excepcional, però en condicions d’absoluta seguretat: 
submergint-se una vegada i una altra a l’aigua tractada per electròlisi salina, contemplant els vianants 
que, vint metres més avall, caminen entre els dos blocs de formigó que enquadren la piscina i 
configuren l’accés al centre comercial de luxe, el nedador fantasieja amb una sensació de suspensió (i 
també es converteix en reclam), però la suposada «experiència» no és tal, sinó el seu simulacre. 
Suspesa allà dalt, geomètrica, la piscina és el resultat d’un complex d’Adonis de l’ornament, pur 
espectacle explícit. Vista amb un mínim de perspectiva, sembla més un plànol que un cub, menys un 
úter que una pantalla de cristall líquid. Un dispositiu performatiu. 
 
L’horitzó de la piscina és el mar. Vist a través de les parets de vidre, mentre l’usuari resta submergit, el 
mar queda enquadrat en una mena de pantalla que fa evident la seva nova funcionalitat: ha estat el 
màxim reclam abans de la contractació del viatge, però es converteix en mer excedent quan finalment 
es produeix l’estada. Això es deu al fet que la platja presenta dos problemes d’ordre tècnic: la seva 
titularitat és pública i la intervenció de la tecnologia en el seu disseny és nul·la. Són dues 
circumstàncies que dificulten enormement l’establiment de jerarquies clares entre els seus usuaris i 
redueixen l’asèpsia del temps d’oci. Per norma general, el turista prefereix la mediació de l’artifici en 
la seva relació amb l’entorn. Desatesa des de fa alguns anys, la costa de l’illa ha anat cobrant un 
aspecte terminal, desèrtic. La seva nuesa natural no representa cap forma de bellesa per als integrants 
de la humanitat augmentada.  
 
 



     

 

 

 
 

 

Així, una platja buida s’estén a pocs metres de la piscina penjant, simple paisatge blanc de fons. Una 
platja abandonada per l’ésser humà, amb aigües conquerides per milions d’enormes grumers lluminosos, 
tones de cossos cartilaginosos amb tentacles d’extensió inèdita. Són silenciosos i el seu temps es mesura 
en milions d’anys.  
 
 
V. Drons 
No hi ha res fora del mercat. Només algunes idees extraordinàriament plàstiques i imaginatives que 
n’assenyalen els punts dèbils molt abans que el portin al seu col·lapse. La paradoxa és que, plantejades 
com una crítica, aquestes idees acaben essent incorporades a l’ortodòxia econòmica i social, a punt per 
salvar-la. Per molt anys, a l’illa es va donar una llarga tradició de crítica als excessos del turisme i a la 
impossibilitat per part del territori de sostenir el volum exponencialment creixent de visitants. Aquest 
discurs, a vegades nostàlgic d’un temps que mai no va existir, altres revestit d’imperatius morals, en tot 
cas plantejava tràgics escenaris futurs, i a vegades fins i tot considerava el seu propi present com una 
distòpia. Metàfores extremes per subratllar dinàmiques inherents al sistema, lúcides en tot el que 
deien, però incapaces de detectar el més important: el poderós motor de desig que fa possible aquelles 
dinàmiques. Tanmateix, la imaginació sempre deixa algun fruit. En efecte, tot i que amb retard, la 
indústria turística va entendre la veritat que recorria aquell discurs crític: això succeí quan la tecnologia 
va avançar fins el punt de fer innecessaris els turistes per sostenir la prosperitat del turisme. Instal·lat 
definitivament a la realitat augmentada com la millor manera de relacionar-se amb l’entorn, el 
consumidor de destinacions del segle XXI ja no necessitava viatjar a un indret per visitar-lo, li bastava 
amb submergir-se en ell de forma digital, a la versió recreada, implementada i intervinguda per la 
imaginació que la xarxa posava a la seva disposició. Els avantatges eren extraordinaris, superiors a tot 
allò que havia imaginat el vell ecologisme del canvi de segle: tot limitant dràsticament el nombre de 
visitants físics, els inversors i les administracions públiques renunciaren a qualsevol forma d’especulació 
immobiliària, convertint bona part del territori en una acumulació de runes històriques. El tercer 
paisatge va créixer per sobre de les estructures de la civilització, recuperant per a l’illa un aspecte 
salvatge i insubmís que, ben mirat, mai ningú havia conegut abans, amb temperatures d’una duresa 
insòlita. Gràcies al canvi de model que suposà aquesta aposta industrial, batejada oportunament com a 
«sostenibilitat postturística», la rendibilitat es va multiplicar, l’automatització i computerització 
esdevingueren hegemòniques, i els sous foren sotmesos a reajustaments que garantien la prosperitat 
macroeconòmica. Aviat, una illa esplèndida i virtual, visitada per milions de persones, convisqué amb 
l’illa geològica que anava despoblant-se, cada cop més buida de sentit productiu.  
 
Un nou fetitxe tecnològic hi tingué un paper fonamental, al canvi: l’exèrcit de drons cartogràfics que 
sobrevolaren l’illa molts mesos, fent el mapa minuciós de cada racó, anfractuositat o plec de la seva 
superfície. Trilions de dades minucioses que foren la base de la seva recreació tridimensional, oferta a 
cases de tot el món com a experiència definitiva, simultàniament exòtica i local, exploració d’un indret 
aliè sense traspassar les parets del propi domicili. Així, viatjar a l’illa es convertí en una visita abstracta 
a un mapa que no era el territori però oferia les seves dimensions exactes, i a més millorava les seves 
prestacions, posant-lo al servei dels desitjos de l’usuari. Es desenvoluparen formes innovadores de 
turisme: viatgers que incendiaven lúdicament tota la Serra, practicaven la violació festiva de tots els 
cossos locals, destrossaven el patrimoni històric entre espasmes etílics, es perseguien i eliminaven amb 
armes de foc pels carrers més estrets de la capital, escorxaven els nadius, protagonitzaven orgies rituals 
als altars dels seus temples... Mil formes de psicopatia alliberada sense conseqüències ni víctimes 
gràcies al seu caràcter merament virtual. El progrés era un camí d’abstracció d’aquestes pulsions, que 
no desapareixien però eren llançades a un terreny incorpori i omnímode. L’antiga violència física 
quedava descartada, però tota l’atmosfera es carregava de violència, de la seva representació. Era un 
miracle de bellesa. 
 
A baixa altura, els drons seguien sobrevolant l’illa sense interrupció, silenciosos com insectes 
depredadors i perfectes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Text per Francisco Ruiz de Infante  
 
 
Me’n vaig a amagar les proves, apagaré el llum, oblidaré el que ha passat i veuré El planeta dels simis  

Performance (25-10-18) i instal·lació malenconiosa dins l'exposició. 

Faré tot el possible per anar a baix. Imagina que som dalt i vull anar a baix. Sé que aniré a baix. He de 
preparar-me. Preparar els braços i les cames. Entendre les velles cartografies i dibuixar un nou pla.  

He de verificar com es trenquen les coses quan baixen. Preveure que el tren d'aterratge no resistirà. 
Pronunciar bé cadascuna de les paraules dites perquè la caixa negra pugui repetir-les. 

Progressió, anticlímax i clímax. Quan començam?  

 
 
La seva obra Voy a esconder las pruebas, apagar la luz, olvidar lo que ha pasado y ver El Planeta de los 
Simios (2018) és una intervenció específica in situ creada per a l’exposició «Ballard Baluard», que es 
compon de un doble canal d’imatge, doble canal de so i objectes variats (obra pertanyent al projecte 
temàtic Campos Eventuales). 

Aquesta intervenció, segons l’artista, s’explica des de la idea de que l’error és una oportunitat, tal i 
com succeix amb l’origen que va donar a l’inici al projecte «Ballard Baluard», ja que, per qüestions de 
la grafia, quan es busca a Google o a les xarxes socials el nom del museu Es Baluard, apareix «Ballard» 
com a opció, cognom de l’escriptor James Graham Ballard. 

En aquest sentit, l’obra connecta dues experiències previsiblement diferents, dues exposicions, la que 
aquí es presenta, que es troba a la Planta 2, i la «Col·lecció permanent», a la Planta 1, per tal de que 
no es vegin els límits, donant lloc a un desordre o ordre maniàtic, com un dibuix o un llenguatge 
jeroglífic on podem observar diferents elements que es relacionen entre ells generant una tensió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Llistat d’obra 
 
 
Helena Almeida 
(Lisboa, 1934-Sintra, Portugal, 2018) 
 
A experiência do lugar  
2001 
Fotografia en blanc i negre 
124 x 202 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
Diana Coca 
(Palma, 1977) 
 
Sèrie «Arlés Bruto» 
2007 
Fotografia de sals de plata damunt paper baritat. Còpia vintage. Selecció de tres fotografies 
del conjunt format per catorze obres 
11 x 11 cm c/u 
Edició: 1/5 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
Juana Francés 
(Alacant, 1927-Madrid, 1990) 
 
Sense títol 
1985 
Tècnica mixta damunt taula 
130 x 100 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donació Fundació d'Art Serra 
 
José Guerrero 
(Granada, 1914-Barcelona, 1991) 
 
Sense títol 
1971 
Tècnica mixta damunt paper 
55 x 42,5 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donació Fundació d'Art Serra 
 
Tadashi Kawamata 
(Mikasa, Hokkaido, Japó, 1953) 
 
Favela Plan 
1989 
Tauló, fusta, alumini i cartró 
 82,2 x 123 x 18,5 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, dipòsit col·lecció Ajuntament de 
Palma 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Anselm Kiefer 
(Donaueschingen, Baden-Wüttemberg, Alemanya, 1945) 
 
Brünhilde schläft 
1980 
Tècnica mixta damunt paper fotogràfic 
58,5 x 71,5 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, dipòsit Col·lecció Serra 
 
Mati Klarwein 
(Hamburg, Alemanya, 1932-Deià, Mallorca, 2003) 
 
The Yoga of Anger 
1986 
Tècnica mixta damunt tela 
98 x 130 cm  
Es Baluard Museud'Art Modern i Contemporani de Palma, donació Fundació d'Art Serra 
 
Marina Núñez 
(Palència, 1966) 
 
Sin título (Ciencia ficción) 
2003 
Infografia damunt caixa de llum 
130 x 130 x 25 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donació de l'artista 
 
Guillermo Pérez Villalta 
(Tarifa, Cadis, 1948) 
 
Guillermo en la playa de Camorro 
1974 
Oli damunt taula 
50 x 50 cm  
Es Baluard Museud'Art Modern i Contemporani de Palma, donació Fundació d'Art Serra 
 
Francisco Ruiz de Infante 
(Vitòria-Gasteiz, 1966) 
 
BlueSky / B.S.o.D (Training attitude) 
2009 
Vídeo. Màster Mini DV (remasteritzat digital l'any 2013). Versió monocanal de la instal·lació 
per a 3 pantalles sincronitzades. Blanc i negre / blau, so estèreo 
Duració: 12' 
P.A.2 
Edició: Es Baluard Museud'Art Modern i Contemporani de Palma, donació de l'artista 
 
Voy a esconder las pruebas, apagar la luz, olvidar lo que ha pasado y ver El Planeta de los 
Simios 
2018 
Intervenció específica in situ creada per a l’exposició «Ballard Baluard». Doble canal 
d’imatge, doble canal de so i objectes variats (obra pertanyent al projecte temàtic Campos 
Eventuales) 
Cortesia de Galería Elba Benítez 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

Amparo Sard 
(Son Servera, Mallorca, 1973) 
 
Sèrie «L'oblit» 
2009 
Dibuix (paper perforat). Selecció d’un dibuix del conjunt format per nou obres 
32,5 x 46 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
Baltazar Torres 
(Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal, 1961) 
 
Island of a perfect world III 
2007-2008 
Alumini, fusta, pvc i estany pintat   
146 x 50 x 25 cm  
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
Marcelo Víquez 
(Montevideo, Uruguai, 1971) 
 
Sense títol. Sèrie «Cuervos» 
2010 
Tinta xinesa damunt paper. Selecció d’un dibuix del conjunt format per vint-i-una obres 
29,7 x 21 cm 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 
 
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze) 
(Berlín, 1913- París, 1951) 
 
Sense títol 
1940 
Aquarel·la damunt paper 
25,3 x 32 cm 
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, dipòsit Col·lecció Serra 
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Diana Coca, Sèrie «Arlés Bruto», 2007. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma. © de 
l’obra, Diana Coca, VEGAP, Palma, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tadashi Kawamata, Favela Plan, 1989. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, dipòsit 
col·lecció Ajuntament de Palma. © de l’obra, Tadashi Kawamata, 2018. Fotografia: Joan Ramon Bonet & 
David Bonet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Marina Núñez, Sin título (Ciencia ficción), 2003. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de 
Palma, donació de l'artista. © de l’obra, Marina Núñez, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Francisco Ruiz de Infante, BlueSky / B.S.o.D (Training attitude)¸2009 (fotograma del vídeo). Es Baluard 
Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, donació de l'artista. © de l’obra, Francisco Ruiz de 
Infante, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Baltazar Torres, Island of a perfect world III, 2007-2008. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani 
de Palma. © de l’obra, Baltazar Torres, 2018. Fotografia: David Bonet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze), Sense títol. 1940. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani 
de Palma, dipòsit Col·lecció Serra. © de l’obra, Wols, VEGAP, Palma, 2018. Fotografia: Joan Ramon 
Bonet 
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