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Resum 

El meu treball final de grau consisteix en l’organització i planificació d’un taller familiar 

donat al museu “Es Baluard” de Palma de Mallorca, el qual va dirigit a infants de 3 a 5 anys i 

a les seves respectives families. Aquest taller va relacionat amb l’exposició temporal del 

museu, que tracta de la mar Mediterrànea, on els nins i nines han de treballar amb les seves 

experiències amb la platja. També es pretén conscienciar sobre els perills que té la mar i sobre 

la cura del medi ambient, on totes les deixalles s’han de llençar als seus respectius 

contenidors. Per acabar amb el taller, tots junts passam a fer una activitat pràctica que 

consisteix amb la creació d’un objecte real i d’un altre imaginari, tot relacionat amb la mar. 

Paraules clau: infants, famílies, museu, art contemporani, manualitats… 

 

Abstract 

My final degree project consists of organizing and planning a family workshop at the museum 

“Es Baluard” in Palma de Mallorca, that is aimed at children aged 3-5 years with their 

families. This workshop is related with the temporary exhibition of the museum -the 

Mediterranean Sea- where the children work on their experiences at the beach. It also aims to 

raise awareness about the dangers of the sea and the importance of protecting the 

environment, by placing every kind of waste in its appropriate container. To end the family 

workshop, we have to make all together a practical activity involving the creation of a real 

object and an imaginary one, both of them related to the sea. 

Key words: children, families, museum, contemporary art, crafts… 
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Introducció   

La meva idea principal per a fer el meu treball final de grau era la planificació i organització 

d’una activitat dirigida a infants. El motiu de fer-la al museu Es Baluard fou que al 

quatrimestre anterior hi vaig realitzar les pràctiques del grau de pedagogia i la meva 

experiència allà em va resultar molt satisfactòria. A més, que per realitzar-ho allà jo ja tenia la 

confiança amb tot l’equip educatiu i ja sabia com funcionava tot. Per això, un pic ja sabia quin 

era el meu objectiu em vaig tornar a posar en contacte amb tal equip i aquets es posaren molt 

contents de veure que jo els volia ajudar a planificar i a organitzar aquest taller, degut a la 

seva alta carga de feina. Per això, n’Eva Cifre, la coordinadora, em va facilitar informació 

sobre les obres de la nova exposició perquè el contingut d’aquest taller va sobre aquesta i vaig 

haver de treballar i estudiar les obres per després treure-lis el contingut per a fer el taller. 

Seguidament es feren unes quantes reunions juntament amb tot l’equip educatiu perquè els hi 

ensenyàs el que tenia perquè m’ho aprobassin per poder organitzar-ho i, així, desprès passar a 

fer el taller.  

Aquest treball està estructurant amb diferents apartats, on es podrà veure informació del 

museu, una petita contextualització, destinataris, objectius, metodologia, contingut teòric, 

activitats, temporalització, recursos humans, recursos materials i, finalment, les conclusions i 

les meves valoracions sobre aquest treball.  

Dades bàsiques de l’empresa  

El museu Es Baluard es troba dins el casc antic de la capital de les Illes Balears, Palma de 

Mallorca. Està ubicat al costat del barri de Sant Pere i la plaça de La Feixina, just devora del 

barri de Santa Catalina. Concretament es situa a la plaça de la Porta de Santa Catalina, nº10, 

07012, Palma. 

 

A aquesta imatge es pot veure a on es situa el museu. 
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El museu es preocupa per l’accessibilitat dels col·lectius a nivell físic i cognitiu, relacionat 

amb la idea d’inclusió, que tampoc deixa de banda fàcilment. Amb l’objecte de donar 

l’oportunitat al màxim de grups socials d’accedir a les instal·lacions, el museu habilita un dia 

a la setmana exempt d’entrada (els divendres “Tu decideixes” a partir de 0.10€) a més de les 

jornades de portes obertes al llarg de tot l’any. Amb això es pot observar que el museu té un 

gran interès per arribar a la major part de la ciutadania possible, donant les facilitats 

necessàries per a que es pugui complir.   

A aquesta reconeguda institució, gràcies al gran ventall d’activitats que s’hi ofereixen, tenen 

la sort de treballar amb una gran diversitat de públic, començant des dels més petits fins als 

més grans, en el sentit ampli de la paraula. Així doncs, començant per entitats educatives, es 

dirigeix des del que serien els grups d’infantil, seguits per els de primària, secundària, 

batxiller, formació superior, universitats i centres d’estudis superiors. No obstant, l’entitat no 

es limita a l’àmbit educatiu com a públic únic, sinó que també inclou a col·lectius que es 

poden trobar exclosos socialment com ara bé dones que exerceixen la prostitució aquí a les 

Illes Balears, o persones que es troben hospitalitzades, a residències o a centres de dia pel fet 

de tenir alguna malaltia física o per ser malalts mentals. I per acabar, no podem deixar de 

banda la gent major, la qual també gaudeix de programes educatius i culturals.  

A continuació, el museu ens facilita un programa educatiu diferenciat cada any dirigit als 

centres educatius, l’objectiu del qual és aprendre de manera atractiva, participativa i crítica 

des de l’art contemporani per acabar reflexionant sobre el món que ens envolta. L’oferta que 

s’exposa seguidament està adaptada per nivells i/o cicles educatius compresos des de infantil 

fins a batxillerat. L’actual programa 2014-2015 consta de les següents activitats:   

● Visites de recorregut. On els educadors del museu expliquen diferents obres tant de 

la exposició permanent com la temporal i, així, els alumnes tenen una idea i una 

primera aproximació al contingut de la institució. Es fa per torns i es pot fer els 

dimarts i els divendres, tant a les 10h com a les 12h del mati, amb una capacitat de 60 

alumnes com a màxim per torn (30 per a cada educador).  Aquesta activitat té dues 

vessants depenent del seu públic: 

○ Guaita! Hi ha un museu dins les murades. És la que va destinada als infants 

que cursen l’educació infantil, on es mostren els diferents materials que 

componen el museu i es comparen amb les parets antigues del baluard, així 

com diferents obres o escultures. Seguidament es fa un joc on han de construir 
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una muralla amb unes esponges gegants i uns tenen el rol de pirates i els altres 

de ciutadans. 

○ Es Baluard, un gran racó de ciutat. Aquesta altra vessant és la que va dirigida 

a l’altre públic, que són: alumnes d’educació primària, secundària obligatòria, 

batxillerat, cicles formatius, educació d’adults, on s’ha de destacar que cada 

nivell de públic tindrà una explicació o una altra depenent de les obres que es 

visualitzin. 

● Visites - taller. A diferència de les visites recorregut, aquestes seccions, a part de fer 

una visita per les diferents sales del museu, consten d’una part pràctica i de reflexió 

per part dels visitants. Els alumnes també treballaran abans i després de la visita al 

museu i es necessitarà d’una feina en grup entre els docents participants i l’equip 

educatiu del museu. La seva realització és els dimecres i dijous i la seva durada és de 3 

hores, on a diferència de les altres sessions, aquí si que hi ha un temps de descans. La 

capacitat de participants per a fer aquesta sessió és de 30 alumnes. Els destinataris 

d’aquest tipus d’activitat són els alumnes de primària i de secundària:  

○ Visita taller - primària: Diverteix-te amb l’art. On es fa una visita guiada per 

diferents obres i, també, es conta breument la historia de la muralla de Palma. 

És té molt en compte en quin cicle i curs està el grup visitant, perquè a la part 

pràctica es farà d’una manera o de l’altre.  

○ Visita taller - secundària: Opina, no et tallis! Els joves passen a fer activitats 

molt dinàmiques dins de les sales del museu i aprenen a reflexionar damunt 

l’art amb esperit crític, per desprès passar al taller a fer la part pràctica. 

 

Una de les altres activitats principals que ens proporciona el museu i que ja té una relació 

directa amb aquest treball, és la següent:  

● Família! El dissabte va d’art. Són els tallers dirigits a nins i a nines acompanyats 

d’adults, normalment la família directa. L’objectiu és l’aprenentatge lúdic en família, 

un aspecte que pot ser entre setmana es perdi degut a l’alta càrrega de feina dels pares 

i mares i/o activitats extra-escolars dels nins i nines, i que s’intenta recuperar en 

format de cap de setmana sempre i quan sigui possible. L’activitat consisteix en fer 

una explicació meditada a priori per un recorregut del museu establert prèviament per 

l’equip educatiu, per donar pas a un punt més pràctic on tots els participants elaboren 

una obra d’art posant en pràctica els coneixements obtinguts en l’explicació primera. 
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Per tal de finalitzar el taller, cada nin comenta i comparteix el resultat de la seva obra 

amb tots els assistents. Alguns dels tallers que s’han fet durant el curs 201-2015 són:  

○ Construïm un còmic! 

○ Captura-ho amb un click! 

○ Això era i no era... una roca foradada 

○ Una mar de troballes. 

 

Finalment, s’ha de dir que aquesta institució també compta amb diferents serveis com ara són:  

● Una tenda, on hi ha diferents objectes de regal o de records, fent menció especial a la 

multitud de llibres relacionats amb l’art i el museu.  

● Cafeteria - restaurant, que dóna a les terrasses on hi ha unes grans vistes al passeig 

marítim i als barris de Sant Pere i de Santa Catalina.  

● Servei gratuït de wifi. 

● Facilitats d’accés per tot el museu amb rampes, ascensors i banys per a totes les 

persones amb qualsevol disposició. Amb aquest punt es torna a veure que tenen molt 

en compte les facilitats per a persones amb diferents necessitats. 

 

Estructura general de l’empresa 

Tota gran empresa compta no sols amb un únic departament, sinó amb uns quants els quals, 

cada un d’ells, s’encarrega d’una funció diferent. En el cas del museu hi troba’m els següents: 

desenvolupament educatiu, formació i acció cultural; artístic; relacions externes; comunicació 

i, com no podia ser indiferent, el d’administració. Per a la realització d’aquest treball final del 

grau de pedagogia, s’ha actuat des del departament d’educació, formació i accions culturals.  

Les funcions principals d’aquesta secció són moltes i molt variades, ja que abarquen amb un 

gran ventall d’activitats i programes. Segons Inmaculada Pastor (2002), les funcions del 

departament educatiu del museu són:  

- responsabilitat dels serveis de préstec de material;  

- organització o participació en el servei de conferències;  

- organització de tota classe de visites de grup; 

- contacte amb les institucions educatives que utilitzin el museu;  

- oferiment d’ajuda individual a estudiants;  
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- assessorament a la direcció del museu sobre la naturalesa i 

extensió de la informació que s’hauria d’oferir al públic;  

- assessorament en quant a ajudes i recursos possibles a utilitzar en 

el camp de la tecnologia educativa. 

 

Referent al que és l’equip educatiu, que utilitza una perspectiva col·laborativa i trandisciplinar 

per a treballar i es basen una metodologia transversal en permanent revisió, a la plana web del 

museu hi trobem la següent informació referent a ells mateixos (2015):  

Pel que fa a recursos humans, l’àrea d’Educació i Formació es 

conforma d’una plantilla estable formada per una coordinadora i dos 

educadors. Tots els membres de l’equip són llicenciats en Història de 

l’Art o Belles Arts i tenen experiència en el camp de l’educació. El fet 

de tractar-se d’una plantilla estable, ha esdevingut un dels punts forts 

de l’àrea, ja que li ha permès créixer com a tal i consolidar els 

diferents projectes i línies de investigació. 

Aquest equip educatiu, esta format per tres persones, aquestes persones són:  

 Eva Cifre que és la coordinadora i amb la qual vaig treballar al principi 

alhora de planificar el taller. 

 Dos educadors: Irene Amengual i Sebastià Mascaró, els quals cada dissabte 

anava amb un d’ells dos per a la realització del taller.  

 

Contextualització 

La contextualització d’aquest taller va enfocada al que són les activitats d’oci i temps lliure de 

les famílies perquè actualment, les persones adultes, ens trobam amb moltes obligacions i poc 

temps per el que realment és important, com podria ser la nostra família.  

S’ha de tenir molt en compte que quan es té un infant, aquest necessita estar cuidat pels seus 

pares, necessita del seu afecte i que hi hagi un vincle afectiu entre l’infant i la seva família, 

perquè aquest vincle o afectivitat ens podrà donar beneficis al llarg de la nostra vida. Garcia 

(2001) defineix el concepte d’afectivitat com “el conjunt d’emocions, sentiments i passions 
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que els subjectes experimenten interiorment davant els successos o pensaments que passen 

durant la seva vida”.  

Per això, és molt important que les famílies s’organitzin per poder passar un temps òptim amb 

els seus infants. Aquest fet també farà que el nin o la nina augmenti la seva pròpia autoestima, 

potencii el seu desenvolupament global, fomenti l’aprenentatge i, també, ajuda a alliberar-se 

de l’estrés, afavoreix la comunicació, en definitiva, contribueix al bon humor de tots i a la 

felicitat familiar.  

Per aquest motiu i com s’ha comentat anteriorment, el museu ofereix aquets tallers familiars 

que són donats en dissabte matí, perquè és un dia on la majoria de la gent que té infants petits 

no sol treballar.  

 

Destinataris 

Com ja s’ha explicat anteriorment, els tallers que ofereix el museu durant els dissabtes són 

tallers familiars, que van dirigits a dos tipus de públics. Per una banda, van dirigits, 

principalment, a nins i nines de 3 a 5 anys i, per altra banda, a les seves respectives famílies. 

Aquests infants podien venir acompanyats tant dels seus pares o mares o padrins, oncles, etc, 

ja que es tracta, com bé diu la temàtica, d’un taller familiar on la col·laboració conjunta és de 

gran importància.  

 

Objectius 

Dins d’aquest apartat podrem distingir entre tres subapartats diferents, entre els quals hi està 

la finalitat del programa i, també, ens trobarem amb els objectius generals i específics, els 

quals sempre han d’estar dins tota una planificació. 

 

Finalitat: 

El present treball esta basat amb un dels tallers familiars que ofereix el museu Es Baluard, el 

qual és un programa que pretén acostar als nins i nines i les seves famílies l’art modern i 

contemporani, que el podem trobar a partir de la col·lecció permanent del museu o de les 
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seves exposicions temporals (aquest n’és el cas d’aquest treball), com el que és el museu Es 

Baluard en sí, pel que fa al seu espai, entorn i gran història. 

 

Objectiu general:   

 

Aquest programa, a part d’apropar els seus participants a l’art contemporani, té com a objectiu 

principal propiciar la col·laboració, construcció i creació conjunta de grans i petits. Així, 

es pretén crear un espai d’aprenentatge i creació on les famílies es relacionin i construeixin 

fora dels rols establerts i habituals. 

  

Objectius específics:  

Els objectius específics d’aquest treball són els que van més enfocats al taller planificat en sí, 

els quals són: 

- Coneixement/recordatori de les diferents experiències viscudes al mar, ja que a 

l’exposició treballam amb aquest contingut.  

- Preocupacío per el medi ambient, ens preocupam per conscienciar a la gent de la 

importancia del reciclatge. 

- Consicenciar sobre els perills que pot tenir la mar, aspecte de gran importància.  

Metodología 

 

Com es veurà més endavant, la realització d’aquest taller ha comptat amb diferents tipus de 

metodologies, perquè abans de donar-se la que s’utilitza als tallers, que és més activa i 

participativa, primer vaig haver d’anar al museu, concretament a treballar amb l’equip 

educatiu per a organitzar i planificar el present taller, a estudiar-me les obres de la col·lecció 

per després treure el contingut pràctic, anar a la roda de premsa... 

Per altre banda, els tallers compten amb dos tipus de metodologies, ja que primer es donava la 

benvinguda a les famílies i seguidament es feia una visita a l’exposició del museu i les 

famílies havien de complir amb un rol més de caire passiu ja que nosaltres els educadors ens 

encarregàvem d’explicar tot el contingut de les obres, cal dir que sempre que nosaltres 

preguntàvem alguna cosa, ells sempre podien i havien de contestar. Però el seu rol passiu 
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també és per una qüestió de normes i de seguretat al museu, ja que cada sala compta amb els 

seus respectius vigilants i no se pot ni córrer, ni cridar, ni menjar ni beure.  

En canvi, la metodologia que s’ha portat a terme per fer la part pràctica d’aquest projecte ha 

estat una metodologia activa i participativa, ja que a la part pràctica, tant els nins com les 

seves famílies havien de fer ells mateixos les seves manualitats. 

 

Estructura i desenvolupament dels continguts  

Aquest apartat està dividit amb una sèrie de subapartats on, entre ells, s’explicaran les obres 

que es van utilitzar per dur a terme el taller així com les activitats que es van planificar. 

També es fa menció de la temporalització, dels recursos humans i dels recursos materials.  

 

Contingut teòric  

 

El taller “Una mar de troballes” esta enfocat amb la nova exposició del museu Es Baluard, 

anomenada “La mer au milieu des terres – mare medi terraneum”, aquesta tracta del mar 

Mediterrani i totes les obres que hi ha estan fetes per artistes que són procedents de països que 

estan banyats per a tal mar. Aquesta exposició fou inaugurada el 13 de març d’enguany i 

estarà oberta al públic fins a finals del mes d’agost d’aquest any. Per això, primer i abans de la 

inauguració de tal exposició, vaig haver d’anar al museu a que em facilitessin informació de 

totes les obres que s’havien d’exposar per tenir una idea de cada i, així,  començar a tenir una 

petita noció per poder pensar amb un contingut pràctic per, després, dur-la a terme al taller.  

Al dia abans de la inauguració, dia 12 de març, al museu, es va donar una roda de premsa, on 

la comissaria de la exposició, Cécile Bourne-Farrell, i la directora del museu, Nekane 

Aramburu, donaven a conèixer les obres de la exposició, així també com alguns dels seus 

artistes. Jo hi vaig ser present i la veritat és que em va ajudar molt anar-hi, perquè gràcies a la 

seva explicació, vaig entendre millor i vaig poder relacionar el significat de les obres per 

desprès portar-ho a terme al primer taller, que és va celebrar el 14 de març. Com a arxiu 

adjunt hi ha un full informatiu de l’exposició “La mer au milieu des terres // mare medi 

terraneum” que proporciona el museu Es Baluard redactat per la comissaria Cécile Bourne – 

Farrell. 
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Un cop em vaig informar sobre totes les obres, em vaig reunir amb tot l’equip directiu del 

museu i junts vam triar quatre obres per desprès treure el contingut pràctic per passar a fer les 

activitats.  Les obres elegides per a tal foren: 

1) Sunsets from... (2013) d’Oriol Vilanova: aquesta obra consisteix, ni més ni menys, 

que amb una gran col·lecció de 600 postals, totes són de postes de sol i es poden veure 

de tots els colors, des de en blanc i negre, que són les primeres postals que sortiren 

fins a postals de la nostra actualitat. Totes són d’arreu de tot el món i el seu significat 

és que per tots els llocs, hi podrem trobar aquesta espectacular escena. També aquesta 

obra és una crítica de l’artista cap al fenomen del turisme, on tota la gran cultura de 

masses mai ha estat ben vista del tot, perquè aquestes postals tal i com ens explica 

Bourne-Farrell (2015) venen a assenyalar: “l’homologació d’un clixé universal que 

representa el paradís i l’estat de felicitat quan es canvia de lloc cercant la 

desconnexió”.  

 

Fotografia on es poden veure les postals d’Oriol Vilanova. 

 

Durant l’exposició del taller, jo m’encarregava de començar per aquesta obra i 

convidava al grup d’infants que anessin mirant les postals i desprès els deia que 

s’asseguessin per enterra i comentàvem els següents aspectes: primer els feia mirar les 

postals i que diferenciessin els diferents colors entre elles. També, com que eren 

infants de 3 a 5 anys, els hi demanava si sabien el que era una postal i perquè servia 

aquest objecte, n’hi havia alguns que ho sabien i n’hi havia d’altres que no i com a 

recurs, tenia una carpeta on mentre ho explicava, treia una postal i les hi mostrava. 

Seguidament els hi demanava si a ells els hi agradava anar a la mar i que feien quan hi 
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anaven. També vam voler fer referència al que són les feines del mar i quasi sempre 

em deien que coneixien als pescadors. Finalment, i per acabar amb aquesta obra, els hi 

demanava que els hi proporcionava l’escena de la posta de sol, si tranquil·litat o 

alguna altra cosa desagradable.  

 

2) La mer (1991) d’Ange Leccia: aquesta obra consisteix amb la reproducció d’ones del 

mar durant una tempesta. Bourne – Farrell (2015) ens explica que:  

 

Ange Leccia ens mostra des d’un pla fix el flux de la mar, una imatge 

hipnòtica, un vaivé d’ones que transporta l’espectador a una visió 

aparentment abstracta, a un moviment físic, a una matèria. La platja 

de Nonza a Còrsega, filmada el 1991, es converteix en la mesura del 

temps. Si bé es tracta d’una àrea del Mediterrani, no hi ha referència 

alguna al litoral que identifiqui aquesta vasta mar per així evitar la 

territorialitat i donar universalitat al món, un fluir sense so, és només 

una il·lusió, doncs la retina activa en la nostra ment el so de l’onatge. 

Una obra que enllaça amb els pintors paisatgistes per la preocupació 

per la llum de Leccia.  

     Imatge de l’obra d’Ange Leccia mentre nosaltres intentàvem fer “la ola”. 

 

Aquesta obra esta situada al costat de les postals i com que jo ja explicava l’anterior, 

també m’encarregava d’aquesta obra. Amb l’anterior acabàvem dient que les postes de 
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sol ens proporcionen tranquil·litat, i amb aquesta relacionàvem tot el contrari, és a dir, 

la imatge ens proporciona una mar enfadada i aquí s’intentava conscienciar dels perills 

que pot tenir la mar, com per exemple si ens ficam a l’aigua i està tal i com es projecta 

i no sabem nedar, ens podrem ofegar. Així com a l’altra obra s’explicaven els 

continguts amb tranquil·litat, a aquesta passàvem a fer gestos  i moviments de mareig 

perquè quan hi ha tempesta, els vaixells es mouen molt i la gent que hi ha dins 

d’aquests es troba en perill. Per acabar amb l’explicació d’aquesta obra, fèiem la 

“ola”, els nins i nines s’ho passaven d’allò més bé.  

 

3) A-nivellaments (2011) de Lara Fluxà: aquesta obra es desenvolupa a partir d’un 

instrument destinat a mesurar l’equilibri. Els seus nivells construïts mitjançant la 

combinació de tres materials transparents: l’aigua, l’aire i el vidre i, a més, un pigment 

blau que precipitat al fons de cada una d’aquestes estructures dibuixa la seva forma.  

 

Els dispositius, sustentats per fils que permeten que pengin a l’espai 

en mig de l’aire, evidencien el risc al qual s’hi exposen per mantenir 

l’equilibri en un entorn on el moviment és probable. La peça, a mode 

d’escultura o instal·lació encara que d’aparença estàtica, en el seu 

conjunt insinua moviments que exploren el risc de la seva fragilitat i 

els límits del mateix. Un intent d’aproximació a l’equilibri d’un 

horitzó blau en continu moviment, la mar, per detectar si l’estabilitat 

comporta, inevitablement, moviment. (Aramburu, 2015).  

 

El significat d’aquesta obra va relacionat amb l’equilibri que hi ha vinculat al mar, i 

que si aquestes ampolles es mouen, és com una representació del moviment que es 

dona al mar.  

 

Davant la present obra comentàvem l’equilibri que tenim nosaltres amb l’aigua de la 

mar, perquè dèiem que aquesta escultura té forma d’ona, i si hi ha moltes ones, ens 

costa mantenir-nos fixes dins de l’aigua. També parlàvem de submergir-nos i, 

finalment, xerràvem del que hi ha per damunt i per davall de l’aigua i del que ens 

podem imaginar de com és el fons marí perquè no tots ho hem vist.  
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Fotografia on es pot veure en Sebastià explicant l’obra als assistents del taller. 

 

 

4) Window painting (2010) de Chourouk Hriech: finalment, la darrera artista escollida 

aporta a la sala del museu dos dibuixos fets a ma a les mateixes parets de la sala de la 

exposició. Així, la comissaria Bourne-Farrell (2015) a la roda de premsa digué que 

l’artista Chourouk, “sempre es pot desplaçar i, així, pintar per qualsevol banda”. 

Aquesta obra és com una metàfora de que les parets es poden traspassar, que es pot 

actuar dins d’aquest espai. Els dibuixos consten en paisatges, com si es tractessin de 

llocs comuns per tots, ja que les fronteres les posen els homes. Amb aquestes obres 

s’intenta explicar que les fronteres han de desaparèixer per donar lloc als nous espais 

creats per l’artista, que sempre va dibuixant les seves obres amb un llapis i una regla.  

Els dibuixos de Chourouk Hriech pareixen com si fossin presos per un moviment 

sense fi. Compostos d’elements arquitectònics, paisatges, motius i formes imaginàries, 

en ells es troben multituds de capes de sentit com a àrees d’experimentació que inciten 

l’espectador a la deriva visual i la divagació mental. Els seus dibuixos en blanc i negre 

són mons processats visualment per la juxtaposició barroca d’elements dins dels quals 

allò real enllaça amb allò fictici. Encara que les creacions de Hriech es recolzin sobre 

la base d’una experiència física de l’espai i el paisatge, aconsegueixen alliberar-se de 

les lleis que regeixen l’organització dels seus horitzons per proporcionar un ventall de 

possibilitats que puguin ser explorades en les interpretacions de cada espectador. 

“L’artista treballa per síntesis, a través d’una relació perceptible d’entorns propers, 

captura i reorganitza, inventa les seves formes i condensa el temps. Territoris urbans 
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que es reconverteixen en llocs híbrids permeabilitzats per la poesia i la ciència ficció. 

Amb la reinvenció d’una geografia de les ciutats, l’artista ens convida a un viatge 

interior a través d’un univers atemporal”. (Aramburu, 2015)  

 

Amb aquesta obra podíem xerrar de les ciutats imaginaries, ja que ens donaven peu a 

imaginar el que hi ha davall de la mar, que també ja ho havíem parlat a l’anterior obra. 

Com a recurs per donar sentit a la imaginació, teníem fotografies dels dibuixos 

animats de “la sirenita” o de “Bob esponja”.  

 

Imatge on es veu a l’Irene explicant aquesta obra i que té la carpeta dels recursos. 

 

Activitats:  

Un pic vam tenir les obres elegides i vam treballar els continguts que s’havien d’exposar, vaig 

estar pensant amb les activitats pràctiques que es podrien dur a terme i seguidament em vaig 

reunir amb l’equip educatiu per, així, elaborar i  acabar de definir tots junts la part pràctica del 

taller, que consistia en separar cada sessió (taller) amb tres parts diferents:  

1. Benvinguda i presentació. Era a on es rebia a les famílies. Es feia a les taquilles del 

museu i així com anaven arribant els hi donàvem unes etiquetes amb el seu nom 

perquè se les aferressin a la roba i, així, sabíem tots que nomíem i els podíem cridar 

pel seu nom si aixecaven la ma als seus torns de paraula. També, les famílies, havien 



16 
 

de passar a pagar un euro per nin i firmar la autorització per deixar-nos fer fotografies, 

la qual s’adjuntarà una copia en blanc.  

 

Per altra banda, aquest taller es va donar durant els mesos de març i abril i amb 

l’arribada del bon temps vam voler aprofitar per, així, passar a les terrasses exteriors 

on anàvem a veure la mar i, a allà, un pic instal·lats tots, teníem planejat fer un parell 

de preguntes per, després, passar a fer el joc de les troballes.  

 

Aquestes preguntes eren:  

- A on està la mar? 

- Quines coses podem trobar-hi? 

Un pic havíem acabat de fer les preguntes passavem a fer l’activitat dels caixons. Per 

això, en teniem dos, un amb aigua salada i l’altre amb arena. A cada un d’ells hi havia, 

per una banda, deixalles i, per l’altre, objectes del mar com copinyes, pedres o cornets, 

per exemple. Seguidament els infants tenien que separar tots els objectes amb dos 

munts: objectes propis de la mar i objectes perduts o deixalles. Seguidament, haviem 

d’explicar perquè aquestes deixalles havien arribat allà (els haviem de conscienciar de 

que aquest fet de tirar objectes al mar està malament).  

Finalment, els infants s’havien d’endur la ma a la boca i tastar si l’aigua que hi havia 

era dolça o salada. A aquí, vam voler fer referència a la importància de no deixar els 

fems a la platja, que aquets s’han de dur a tirar als seus respectius contenidors i no 

deixar-los per dins l’aigua o per l’arena. Per això, també comptàvem amb uns 

recursos, que eren unes fotografies on sortia la mar amb molts de fems o una imatge 

d’una tortuga deformada a causa d’un plàstic de llaunes de refresc.  
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Fotografia on es veu a n’Irene assenyalant cap a la mar (Passeig Marítim). 

 

2. Exposició. On abans de començar a explicar les obres, havíem de comentar les normes 

del museu com són: no tocar res, no córrer, no cridar, si es vol dir alguna cosa primer 

s’ha d’aixecar la ma, sempre s’ha d’anar al costat dels pares, no menjar, no beure, 

entre altres coses.... Seguidament, passàvem a explicar les quatre obres seleccionades, 

on s’ha comentat el seu contingut a l’anterior apartat. S’ha de fer especial menció a 

que quan nosaltres els educadors fèiem preguntes, els assistents aixecaven la ma i 

contestaven a les nostres preguntes.  

 

3. Activitat pràctica. Dins l’auditori hi teniem una xarxa penjada a un metre d’altura i els 

infants, amb l’ajuda dels seus pares, havien de dibuixar coses que poguessin anar a alt 

i a baix de la xarxa (per exemple: si dibuixaven una barqueta, aquesta anava a damunt 

i si dibuixaven un peixet, aquest anava a davall). Cada família havia de crear un dibuix 

real i un d’imaginari. Finalment, per crear les coses imaginàries podien utilitzar el 

material reutilitzable que teníem, per relacionar-ho també amb la importància del 

reciclatge. 

 

Per donar per acabat amb el taller, anàvem tots cap a la xarxa i cada nin i nina havia 

d’explicar la seva manualitat i com ho havia fet.  

 



18 
 

 

Fotografia on es veu quan un infant m’explica a mi el que ha fet. 

 

 

Temporalització 

 

El present taller s’ha anat realitzant amb 5 sessions, les quals sempre eren en dissabte:  

- 14 de març. Donat per n’ Irene i jo.  

- 21 de març. Donat per en Sebastià i jo.  

- 28 de març. Donat per n’ Irene i jo.  

- 18 abril. Donat per n’ Irene i jo.  

- 25 abril. Donat per en Sebastià i jo. 

La seva durada era de dues hores. Començava a les 11 hores del matí i acabava a la 13 hores. 

Feiem que l’exposició duràs una hora o, inclús, menys per desprès passar al taller a fer la part 

pràctica. Per altra banda, nosaltres els educadors hi anàvem més prest per si havíem de 

preparar l’auditori i repassar els continguts de les sessions. 
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Recursos humans 

 

Els recursos humans sempre hem estat nosaltres els de l’equip educatiu del museu.  

Juntament amb ells tres, n’Eva, Irene i Sebastià, vaig poder organitzar i planificar aquest 

projecte. Al principi, vaig tenir molt de contacte amb n’Eva, la coordinadora, per el tema de 

passar-me informació, concretar reunions, demanar dubtes... i per altra banda, als tallers, 

sempre hi van n’Irene i en Sebastià com a educadors, però jo, com a organitzadora d’aquest 

taller hi vaig voler anar tots els dissabtes que s’impartia aquest projecte i, així, els educadors 

del museu, n’Irene Amengual i en Sebastià Mascaró, es podien anar alternant els dissabtes, de 

tal manera, com que jo hi anava, bastava que vengués un d’ells dos, mentre l’altre podia 

descansar els dissabtes.  

 

 

Imatge on es veu a l’educador explicant l’obra de Chourouk Hriech 

 

També cal fer referència a l’altre personal del museu com a recursos humans, perquè no 

només en dissabte hi treballa l’equip educatiu, sinó que també hi ha el personal de la cafeteria, 

de la tenda, de les taquilles, el de netetja i tots els vigilants de sala i de seguretat.  
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Recursos materials 

 

Com a recursos materials hi havia tot el disponible per a l’equip educatiu del museu Es 

Baluard.  

A aquesta institució hi ha un auditori on, en el qual, hi ha una part que esta destinada a fer els 

tallers. A allà, l’equip educatiu, compta amb taules, cadires, pissarres, una pica d’aigua, una 

càmera de fer fotografies, papers, cartolines, pintures de tot tipus, llapisos, bolígrafs, 

fotografies, papereres, objectes per a reutilitzar... i un llarg etcétra.   

A aquest apartat no ens hem d’oblidar del material de la platja per a l’activitat del caixons. 

N’Eva, la coordinadora, es va encarregar d’anar a cercar-ho a la platja i va dur aigua salada, 

arena, copinyes, cornets, esponges, etcètera. 

 

 

Conclusions  

 

Per a començar amb l’apartat de les conclusions, primer voldria fer una avaluació final de 

cada dia que es va portar a terme el taller, per això, vaig elaborar un model d’enquesta perquè 

els pares, un pic ells i els seus fills ja tinguessin les seves manualitats enllestides, em 

poguessin donar una opinió sobre aquest taller i, així, poder fer un recull de les seves 

opinions.  

El primer dia del taller fou el 14 de març i, com ja s’ha comentat a la temporalització, aquest 

taller el vaig donar jo juntament amb n’Irene Amengual. Record que l’arribada de les famílies 

va anar molt bé, moltes arribaren prest però entre n’Irene i jo ja notarem que seria un grup un 

poc caòtic. Resulta que durant l’exposició, hi havia dues nines que només volien xerrar elles i, 

per sumar-hi a aquest fet, hi havia pares que xerraven molt entre ells, cosa que a l’hora 

d’explicar les obres hem resultava difícil, però hi va haver uns altres pares que els hi cridaren 

l’atenció.  

Per altra banda, l’experiència pràctica del taller va agradar molt als pares i als infants. Tots 

anaven fent i ajudant als seus infants.  
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Aquest dia record que va estar ennuvolat i per por a que ens plogués i que els infants es 

banyessin, no vam sortir a les terrasses a fer l’activitat inicial ni anàrem a veure la mar (el port 

de Palma), sinó que ho tinguérem que comentar a dins i fer el joc dels caixons a l’auditori. 

N’Irene, a causa d’això, va trobar que l’únic que havíem de tenir en compte per a les pròximes 

sessions era que hauríem de repensar aquella activitat dels caixons.  També, per altra banda, el 

16 de maig es va fer l’exposició del final de curs de tots els tallers familiars que s’han anat 

fent al llarg d’aquest any i volien guardar manualitats d’aquest taller, però no totes hi cabrien 

a la xarxa que teníem, per tant, les famílies es podien endur, si volien, alguna de les 

manualitats que feien.  

Referent a les enquestes que jo vaig repartir, hi havia 12 famílies i totes varen contestar 

l’enquesta.  

Al moment en que revisàvem les enquestes ens vam sorprendre molt, ja que hi trobarem una 

gran varietat d’opinions. Entre elles, per una banda, hi havia pares que es queixaven d’altres 

pares perquè havien estat xerrant durant l’exposició i, per altra banda, altres pares que es 

queixaven de que hi havia hagut poc feedback entre nosaltres les educadores i els seus fills (se 

veu que aquets segons devien ser els pares que xerraven durant l’exposició i no havien estat 

pendents del que havia passat exactament). El que si hi va haver en comú fou que a totes les 

famílies els hi va agradar molt taller i fins i tot, hi hagué dues famílies que em demenaren a 

mi personalment si durant l’estiu hi hauria més tallers. 

Com es pot veure, vam tenir una bona varietat d’opinions, el taller en sí va anar bé, tant de 

part teòrica com de pràctica, el que passa és que tot depèn molt també de les famílies que hi 

venen i aquest dia teníem famílies de diferents interessos...  

El segon dia del taller, el 21 de març, el vaig dur a terme juntament amb en Sebastià Mascaró, 

aquesta sessió considero que va anar millor que la primera, ja que el comportament de les 

famílies fou millor que el del primer dia, referent a això cal dir que sempre que al museu es 

comença alguna activitat, el primer dia sempre és més de tipus experimental, per el fet de no 

saber amb exactitud com podrà anar i de tenir una incertesa.  

El joc dels caixons també el férem dins de l’auditori just abans de començar amb la part 

pràctica, és a dir, que en vers de fer-ho al principi desprès de la benvinguda i presentació, 

passàvem a fer-lo desprès de l’exposició just abans de començar amb les manualitats i, també, 

a diferència del dia anterior, es donava a triar als infants quin caixó volien, si el que tenia 
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aigua o arena per agafar alguna de les coses que hi havia i triar-les. En Sebastià va trobar un 

moble idoni per fer aquella activitat que consistia amb una estanteria baixeta on els caixons hi 

cabien i estaven a l’altura dels nins i nines participats. I, així, ho seguirem fent a les altres 

sessions. També, a aquesta sessió, es va tenir l’idea de que els infants agafessin els objectes 

dels caixons amb els ulls tancats, així, abans de posar-li un antifaç, ells triaven on posar la ma 

i així ja anaven més tranquils. Sempre hi havia infants més valents i d’altres de no tant 

valents. El fet de posar-se la ma a la boca i tastar si l’aigua era dolça o salada, no ho arribarem 

a fer.  

Finalment, vaig repartir les enquestes i totes foren valorades de manera satisfactòria, cal dir 

que a una d’elles es comentava per part dels pares que els hi agradaria que els seus fills 

poguessin fer una activitat en grup o també si a l’estiu es fan altres tallers, perquè es va notar 

que va agradar molt, tant que un nin alhora de partir es va posar a plorar perquè havia disfrutat 

molt al taller.  

El 28 de març fou el tercer dia de taller i el vaig fer un altre cop amb n’Irene. Aquesta sessió 

ja va anar un poc millor que la primera, encara que hi havia molts infants de 3 anyets i va ser 

un poc difícil de dur-ho a terme a l’hora de fer les explicacions. Aquest dia vengué un 

treballador del museu i coneguts d’aquest, per tant ja coneixien més o menys com anava la 

dinàmica perquè sempre es sol fer de la mateixa manera, però amb continguts diferents, 

referent a les obres i, també, a l’edat dels nins participants. A aquesta sessió també va venir 

una mare, que quan va veure la meva manera de treballar i li vaig passar l’enquesta, hem va 

demanar que estudiava i quan va saber que era pedagogia es va posar molt contenta i em va 

dir que ella també va estudiar aquesta carrera a la UIB i que jo ho estava fent molt bé. Entre 

veure les reaccions dels pares, dels nins que disfrutaven i que et facin comentaris d’aquest 

tipus feia que cada dia sortís molt contenta i satisfeta del museu.  

Després, aquí passaren les vacances de Pasqua i fins el 18 d’abril no es va fer la quarta sessió.  

Aquest dia vaig arribar més prest i vaig poder revisar el guió, el qual esta com arxiu adjunt, 

juntament amb n’Irene perquè feia unes quantes setmanes que no es donava el taller. Aquesta 

sessió va anar molt bé, la veritat és que  hi ha una gran diferència entre treballar amb infants 

de 3 anys, que de 5 anys. Aquest dia la majoria eren nines i totes tirant cap als 4-5 anys, 

referent al darrer dissabte, que la majoria eren de 3 anys, va anar millor perquè les nines 

participaven més i es van portar millor. El 18 era el dia que va venir la meva cosina amb la 

seva fia i també va venir una altra empleada del museu amb la seva nina i unes quantes 
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amigues seves, les quals ja coneixien, també, la dinàmica i les normes del museu perquè totes 

ja havien vingut altres vegades. Quan jo feia les pràctiques, la meva cosina ja va venir amb la 

seva nina. Ella, com a opinió seva i com a mestra que és, em va dir que els recursos que 

utilitzavem per explicar l’obra de Chourouk (fotografíes de Bob esponja, la sirenita…) 

repercuteixen als infants alhora de crear les seves manualitats perquè es basen amb aquests 

personatges i no deixàvem donar lloc a la imaginació, però jo consider que perquè entenguin 

millor l’exposició els recursos hi han de ser. La veritat és que el que es guanya per una part, 

sempre es pot perdre per altra banda... 

Si es miren les enquestes d’aquest dia hi troba’m una valoració molt positiva. A les famílies 

assistents els hi agrada molt que hi hagi treball mare-fill, reutilitzar materials, també, com a 

punt negatiu, hi trobam que algunes famílies es queixen que els manca temps per a fer la part 

pràctica. 

Una cosa amb la qual em vaig fixar durant la realització d’aquest taller, és que solien venir 

famílies que ja havien vengut a altres tallers que es donaren durant la meva estància al museu 

quan jo hi realitzava les pràctiques externes i, això, significa que aquestes activitats, aquets 

tallers agraden a aquestes famílies perquè a l’hora de partir sempre venien a donar-nos les 

gràcies i es podia veure una cara de satisfacció i felicitat amb ells. Aquest dia, fins i tot, va 

venir un nin a dir-me que li havia agradat molt venir al taller i jo quasi em vaig emocionar.   

Finalment, el 25 d’abril es va dur a terme el darrer taller juntament amb en Sebastià Mascaró. 

Aquest dia també vaig arribar més prest del que me tocava perquè vaig voler agafar les fotos 

dels altres tallers per tenir i per posar-ne algunes al meu treball final de grau. Seguidament 

vam poder repassar el diàleg de la exposició. Arribaren les famílies i començàrem amb la 

sessió, aquest dia record que quan jo feia preguntes els nins es quedaven callats,  no sabien el 

que havien de dir, sort que hi havia una nina que era molt participativa i era la única que 

xerrava, era la única que rompia el gel... tanta sort que la tinguérem a ella perquè sinó ningú 

participava, perquè a la exposició fou un grup poc participatiu. El pare d’aquesta nina ens va 

dir que ella era molt xerradora i participativa i nosaltres li contestarem que no passava res, que 

gràcies a ella teníem participació. En canvi, a la part pràctica, va anar tot bé, tots feren lo seu i 

van quedar molt contents amb els resultats. En Sebastià i jo també estiguerem molt contents. 

Les famílies sen van anar molt contentes, així com partien ens venien a donar les gràcies, i 

això se pot dir que és lo que més me reconforta dels tallers, veure la satisfacció de les 

famílies!  
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A les enquestes totes les valoracions varen sortir molt positives.  

Si xerram de totes les enquestes en general, podem dir que aquestes, a part d’estar 

majoritàriament bastant ben valorades, hi ha un punt que consider un aspecte important i que 

cal explicar i és que a on s’assenyala el grau de satisfacció amb el que és aproximar l’art 

contemporani sol estar, en general, valorat amb un 3 o un 2 (que seria entre bé i regular) i el 

que passa és que amb infants tan petits no podem arribar a un extrem molt artístic de les obres 

i d’aquestes ens hem de fixar amb continguts més reconeguts per a ells, per exemple, amb 

l’obra d’Ange Leccia l’hem enfocada amb els perills que hi pot haver al mar, no amb el que 

realment ens vol transmetre l’artista. Així, i per acabar de remarcar aquest aspecte, 

Inmaculada Pastor (2004) al seu llibre ens comenta que: "els programes educatius dissenyats 

per a exposicions museístiques han d'adaptar-se al públic al que van dirigits". Per lo qual, és 

un aspecte molt important a tenir en compte alhora de voler transmetre les obres als infants. 

Per altra banda, el fet de reciclar material per dur a terme la part pràctica agrada molt i el joc 

dels caixons també ha agradat bastant.  

Jo, per la meva part, estic molt satisfeta amb la creació i posada en marxa d’aquest taller. Ja a 

les pràctiques em vaig sentir molt realitzada i la meva idea per a fer el treball final de grau, 

així com es comenta a la introducció d’aquest treball, era la organització i planificació d’un 

taller per a infants. Pensava, també, que treballar amb aquest col·lectiu no m’agradaria i ara, 

gràcies a haver fer les pràctiques al museu i gràcies a la realització d’aquest taller, sé que 

m’agrada treballar amb ells i això m’ajuda a quan sigui hora de cercar un lloc de feina, que 

tindré més possibilitats perquè el meu ventall s’ha obert, no sols va dirigit al que és la 

formació a empreses ara (que era la meva idea des del principi), sinó que també hi ha la 

possibilitat de treballar amb nins i nines.   

Un altre aspecte a destacar és que per a la realització d’aquest treball em vaig llegir un llibre 

de Mª Inmaculada Pastor Homs, anomenat: Pedagogia museística, noves perspectives i 

tendències actuals. El qual puc dir que tot el que està explicat al llibre, és a dir, totes les 

pautes que Pastor indica que s’han de tenir en compte, doncs nosaltres ho hem duit a la 

pràctica al museu. Per exemple, per a fer les activitats dirigides a una edat concreta, s’han de 

tenir en compte uns objectius i uns continguts; i, així, és com ho he fet jo per a la realització 

d’aquest taller. És sorprenent veure el que tu apliques està exposat a un llibre sobre la mateixa 

temàtica. 
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Amb una de les altres coses que em vaig fixar durant la realització dels taller, com ja he 

comentat anteriorment, és que moltes famílies em resultaven conegudes i era perquè durant la 

meva estància al museu durant les pràctiques, ja venien a fer tallers i això significa que els hi 

agrada venir i, a més, em demanaven si a l’estiu es farien o no tallers d’aquest tipus, però això 

ja és un tema que va a càrrec del pressupost i disponibilitat del museu Es Baluard.   

Per altra banda, actualment hi ha les xarxes socials i l’equip del museu, a les seves pàgines, ja 

s’encarreguen de donar a conèixer aquets tallers i també hi ha participants que venen perquè 

ho han sentit dir a altres pares i mares que ja havien portat els seus fills als tallers i, això, fa 

que de cada vegada hi haguí més assistents, amb aquest fet volia fer referència a que les llistes 

dels tallers ja estaven plenes i era difícil trobar un forat per algú que cridava a darrera hora per 

venir un dissabte, perquè per anar als tallers s’han d’apuntar primer. 

Un punt un poc dèbil que ha tingut aquesta taller ha estat amb temes de seguretat. Al museu, 

com s’ha comentat a l’apartat de recursos humans, hi ha un equip de seguretat i un de 

vigilants de sala. Doncs, tot aquest personal, el que pretenia era que nosaltres els educadors 

ens féssim càrrec de tot el que passava amb les famílies assistents al museu, és a dir, que a 

part de fer l’exposició i activitats, havíem de vigilar que ni mengessin, ni beguessin, ni que 

toquessin les obres... Jo, per la meva banda, estic d’acord en que hi hagi unes normes, però 

aquest personal també té la seva feina i això ja era cosa seva. Nosaltres, el que fèiem, era 

abans de començar amb l’exposició dir les normes perquè els nins ja sabiguessin que no es 

pot fer trui per dins del museu i que els pares ho tenguessin en compte.  

Per acabar amb aquest apartat de les conclusions, volia fer una menció a l’activitat que es va 

organitzar el 16 de maig amb motiu del final de curs. Era com una gimcana i consistia amb 

una exposició feta dins de l’auditori on hi havia un recull de tots els tallers que s’havien anat 

fent durant aquest curs i a cada racó de la sala hi havia fotografies de cada un dels diferents 

tallers, on es podia fer una activitat. L’activitat del racó del taller “una mar de troballes” 

consistia amb una xarxa penjada i de les manualitats que havien deixat les famílies, els nins i 

nines les podien tornar a penjar. Seguidament, els infants amb l’ajuda dels seus pares havien 

d’anar a la planta d’abaix a cercar una postal en blanc per despres pujar al nou espai educatiu 

que s’ha fet al museu, que està a la planta d’alt i, a allà, l’havien de pintar i decorar. Això era 

el recorregut d’aquesta especie de gimcana que es va planificar per aquest dia, a mi em va 

agradar molt perquè era un recull de tot el que s’havia treballat als diferents tallers. Esper, que 
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d’aquí al davant, pugui treballar o col·laborar amb altres projectes d’aquest tipus perquè val la 

pena només de veure la satisfacció de les families en fer-los.  

 

Imatge on es pot veure la xarxa penjada amb algunes manualitats fetes durant el dia de l’exposició final de curs.  
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1 Clandestino, candidato a la travesía. 

2 Tánger/Tarifa: 13 km y http://watchthemed.net 

3 « Vogue la Galère, traffic des migrants », Andrea Palladino y Andrea Tornago, p.12, Le Monde, 6 de 

febrero de 2015. 

4 «La Línea es la ciudad más contaminada de España, según la OMS», Manuel Planelles / Cándido Ro-
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/24/actualidad/1400953564_377787.html 

5 Franco Cassano. Southern Thought and Other Essays on the Mediterranean.Traducción de Norma 

Bouchard y Valerio Ferme. Nueva York: Fordham University Press, 2011. 
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LA MER AU MILIEU DES TERRES // MARE MEDI TERRANEUM 

Ali Cherri,  Marcel Dinahet,  Lara Fluxà,  Chourouk Hriech,  Bouchra Khalili,  

Yazan Khalili, Farah Khelil, Ange Leccia, Rogelio López Cuenca,                      

Geoffroy  Mathieu & Bertrand Stofleth, Antoni Muntadas, Hervé Paraponaris, 

Marco Poloni, Zineb Sedira, Oriol Vilanova, Yorgos Zois 

El Mediterráneo, etimológicamente «mare midi terra», el mar en medio de las tie-

rras, se presenta como una cuenca aparentemente cerrada que en realidad se abre 

al Oeste por el estrecho de Gibraltar. Un espacio que ha permanecido siempre en el 

cruce de culturas mesopotámica, cartaginesa, beréber, semítica, persa, fenicia, 

griega y romana y ha sido cuna de religiones: judía, cristiana e islámica. Este mar 

fue y es asimismo la base económica y cultural de naciones incipientes favorecidas 

por los intercambios marítimos que permitieron la supremacía de la llamada civili-

zación occidental. Territorios de la diversidad que cuestionan la idea de frontera, 

transformando los modelos de identidad y las figuras políticas surgidas a partir de 

acontecimientos revolucionarios. 

Este proyecto curatorial no tiene por objeto ilustrar el entorno de este mar sino 
ofrecer una reflexión profunda sobre esas regiones milenarias, proponiéndonos ser 
actores potenciales de un nuevo desarrollo cultural y de la evolución natural que se 
ha producido en el contexto del Mediterráneo. Este complejo clímax de situaciones 
es el que privilegia la observación razonada, el conocimiento y la negociación, que 
siguen siendo el motor esencial de encuentros entre mundos que se ignoran y que 
se manifiestan en estas aguas. Si el Mediterráneo es el cementerio más grande del 
mundo, la densidad de intercambios fluviales y económicos genera pérdidas y bene-
ficios y sus consecuencias ecológicas, económicas, políticas y sociales van acelerán-

dose a un ritmo vertiginoso. 

La exposición «La Mer au Milieu des Terres // Mare Medi Terraneum» plantea el 
litoral del Mediterráneo en su conjunto como un ser vivo, tanto para quienes viven 
en él como para quienes están de paso. La experiencia de esta exposición permite 
una mirada hacia cuestiones escasamente debatidas como la desilusión en la políti-
ca europea, las primaveras árabes y las herencias medioambientales, industriales y 
turísticas. El lenguaje de los artistas seleccionados intenta devolver una cierta dig-
nidad a las personas mediante la fuerza de la observación y del imaginario y de sus 

actos cotidianos. 

El incesante vaivén del flujo de imágenes del vídeo de Ange Leccia muestra el 
carácter inaprensible de esas aguas en constante movimiento. Del estado gaseoso 
al estado sólido, el litoral marca el límite entre lo seco y lo húmedo, el equilibrio y 
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el desequilibrio que son analizados por Lara Fluxà, cuyas investigaciones se con-
centran sobre elementos que caracterizan principalmente el mar, sus matices de 

inestabilidad y la salinidad de sus aguas.  

El turista que llevamos dentro padece las interferencias ecológicas y políticas. Si 
observamos la miseria y la injusticia de los mundos que conviven no podemos sino 
constatar las fricciones latentes que hay en Lampedusa o en Chipre, como repre-
senta el montaje fotográfico de Marco Poloni o se aprecia en el vídeo de Marcel 
Dinahet quien ha transgredido las tierras prohibidas de la Europa septentrional, 
en Chipre, donde los desacuerdos territoriales dan lugar a las insoportables situa-
ciones en las que se ven envueltos tanto los candidatos a la emigración como los 

autóctonos de las costas del sur de Europa.   

Por otra parte, visto desde el continente africano, hace décadas que un considera-
ble número de personas «se juegan el pellejo». En forma de conversaciones, el 
artista Antoni Muntadas ha plasmado de qué están hechos los miedos, los motivos 
personales explícitos e implícitos de las personas en su desesperación, que en al-
gunos casos son también familiares de los harragas.1 Los protagonistas, que ya no 
logran encontrar su dignidad, expresan con pudor su desconcierto. 
 

Abordado desde otra perspectiva, Rogelio López Cuenca también nos hace partí-
cipes mediante las cámaras infrarrojas de los mismos sentimientos de terror que 
asaltan a los «sin papeles» que persiguen su odiseico sueño hacia tierras más cle-
mentes como España, a un tiro de piedra de El Dorado europeo.2 A otra escala, 
ese mismo miedo visceral es el que provocan los recurrentes temblores de tierra 
que evoca Ali Cherri en algunas zonas del Mediterráneo, donde las placas tectóni-
cas están en continuo movimiento, mucho más que en cualquier otro lugar del 
mundo. Fatalidad o destino, esa es la historia de este litoral que no siempre es 
tan acogedor como nos han hecho creer. 
 

Para Hervé Paraponaris se trata de soñar un mundo mejor imaginando que el es-
pacio del Mediterráneo pudiera ser una red de metro subacuático, y Palma de Ma-
llorca, una de las paradas privilegiadas. Para ello, más allá de las utopías, todavía 
habrá que negociar muchas travesías hacia El Dorado, como demuestra el precio 
del pasaje de Iraq a Europa, que enriquece a tantos intermediarios.3  

 

Las soluciones a dicha odisea de los siglos XX y XXI están también en los mapas, y 
la buena estrella acompaña a veces a algunos candidatos en su travesía llena de 
peligros y rodeos, como nos propone el vídeo de Bouchra Khalili.  
 

En su fotonovela a caballo entre Palestina e Israel, Yazan Khalili evoca la ruptura 
de una historia de amor a través de imágenes y textos, como una línea en el pai-
saje que sigue y proyecta indefinidamente innumerables anhelos y deseos nunca 

satisfechos.  

Tras la decepción de siempre, tanto si es en campo amoroso como en el día a día, 
la realidad de la crisis económica griega sobrepasa todos los límites de lo imagina-
ble hasta el punto de desencadenar una dinámica desenfrenada de la cola de es-
pera en un supermercado por una ración de alimentos. En su film, con una extra-
ordinaria  eficacia, Yorgos Zois  nos cuestiona hasta dónde llegará esa situación. 

 

 

El litoral son también los afanosos viajes de las costas argelinas en los que nos 
sumerge Zineb Sedira con su vídeo, frente al cual el espectador  comienza a sen-
tirse incomodo. A cada curva, la vetustez de los vehículos, la falta de luz de unas 
carreteras con tantos baches como abolladuras tienen los coches y el miedo de no 
llegar a buen puerto hacen que la angustia sea permanente.  
 

Cuando nos damos cuenta de la herencia que legamos con nuestros paisajes indus-
triales, y que podemos redescubrir en los trabajos fotográficos de Geoffroy Mat-
hieu y Bertrand Stofleth, así como en el dibujo in situ de Chourouk Hriech, nos 
invade otra consideración del litoral mediterráneo. Estos artistas aportan una mi-
rada distinta a los páramos contemporáneos de nuestras costas, que han soporta-
do (y algunas todavía soportan) una actividad industrial intensa como en el caso 
de Fos-sur-Mer, en Marsella. La bauxita arruina los suelos y los paisajes para siem-
pre, como sucede con las fábricas erigidas por Franco a la entrada de Gibraltar y 
que se levantan como catedrales de luces monstruosas tanto de día como de no-

che a las puertas del Mediterráneo. 

«La mer au Milieu des Terres» son también los fantasmas proyectados de la colec-
ción de postales de puestas de sol, sublimes e inquietantes, de Oriol Vilanova, 
presentadas en horizontes sin fin que contrastan con la imagen en constante flujo 

de Ange Leccia. 

En otro lenguaje, alrededor de los estereotipos que circulan por el mediterráneo y 
en una reducción extrema de representaciones de destacados emplazamientos 
turísticos tunecinos, la artista Farah Khelil ha regresado a aquellos lugares que 
conoce a la perfección a través de postales recopiladas en mercadillos europeos y 
del norte de África, como si se trataran de fragmentos de correspondencias entre 
el mensaje que quisiera enviar y la dificultad de hablar de las historias pasadas y 

presentes del litoral. 

«Mare Medi Terraneum» espera dar cuenta de la mirada de los artistas contem-
poráneos sobre un espacio que es el de todas las civilizaciones del mundo reunidas 
en las aguas compartidas del Mediterráneo. Ajena a todo ello, y sin embargo tan 
cercana, la actualidad desborda y el arte propone una cierta distancia, necesaria 
para esta crisis que desde hace milenios ata al hombre a la tierra y al mar, por 

encima o por debajo del nivel de las aguas. 

No olvidemos que tal y como señala Franco Cassano, «este espacio siempre ha 
sido lugar de mezclas genéticas y lingüísticas que generan una cultura cuyo resul-
tado también es una creolización de los pueblos que participan en su construc-
ción»5. ¿Y nosotros? ¿Cómo vivimos estos mestizajes? ¿Qué buscamos? ¿Qué tene-
mos en la cabeza, en nuestra bolsa de playa o en nuestros estudios sociológicos o 
culturales cuando vamos por estos lugares?   

 

Cécile Bourne-Farrell 

 

 

 



UNA MAR DE TROBALLES 

El present taller va dirigit a infants de 3 a 5 anys i a les seves respectives famílies. Es basa amb 

la nova exposició del museu on totes les obres que hi ha, que són de diferents artistes, tenen  a 

veure amb la mar.  

Podem dividir el taller amb tres parts, aquestes seran:  

1) Benvinguda i presentació. Es rebrà a les famílies i un pic ja instal·lats es donarà la 

benvinguda. A continuació, farem una breu presentació als assistents sobre el taller i 

xerrarem sobre el seu títol, seguidament, amb l’arribada del bon temps podrem 

aprofitar i passar a la terrassa exterior on anirem a veure la mar des de les vistes que 

hi ha i farem el joc de les troballes. 

Un pic estiguem  allà, referent a la mar, farem les següents preguntes:  

- A on està la mar? 

- Quines coses podem trobar-hi? 

Un pic haguem acabat de fer les preguntes passarem a fer l’activitat dels caixons. Per això,  en 

tindrem dos, un amb aigua salada i l’altre amb arena. A cada un d’ells hi haurà, per una banda, 

deixalles i, per l’altre, objectes del mar com copinyes, pedres o cornets, per exemple. 

Seguidament els infants tindran que separar tots els objectes amb dos munts: objectes propis 

de la mar i objectes perduts o deixalles. Seguidament, haurem d’explicar perquè aquestes 

deixalles han arribat allà (els haurem de conscienciar de que aquest fet de tirar objectes al mar 

està malament). Finalment, els infants s’hauran d’endur la ma a la boca i tastar si l’aigua que 

tenim  del mar és dolça o salada.  

2) Passa’m a la sala i es veuran les següents obres:  

a. Oriol Vilanova: postals. On podrem xerrar sobre les diferents experiències que 

ens portam quan anem a la mar (per exemple: anar a la platja, passejar, 

pescar, viatges, barques...) 

b. Ange Leccia: mentre mirem aquesta obra haurem de fer gestos o moviments 

de mareig perquè la mar a vegades esta enfadada i així hi pot haver perills, 

tempestes, naufragis... 

c. Lara Fluxà: davant la present obra comentarem l’equilibri que tenim nosaltres 

amb l’aigua, també xerrarem de submergir-nos (així com et vas ficant dins 

l’aigua, te vas tapant i també podem dir lo de ses ones i xerrar del surf). Aquí 

també se podrà xerrar del que hi ha damunt i davall de l’aigua i del que ens 

podem imaginar de com és perquè no ho hem vist.  

d. Chourouk Hriech: amb aquesta obra podrem xerrar de les ciutats imaginaries, 

ja que ens donen peu a imaginar el que hi ha davall de la mar. Xerrar de coses 

que ens imaginem (ex: la sirenita, bob esponja, nemo...) 

 

3) Activitat pràctica.  

Dins l’auditori hi tindrem una xarxa penjada a un metre d’altura i els infants, amb 

l’ajuda dels seus pares, hauran de dibuixar coses que puguin anar a alt i a baix de la 



xarxa (per exemple: si dibuixen una barqueta, aquesta anirà a damunt i si dibuixen un 

peixet, aquest anirà a davall). Cada família haurà de crear un dibuix real i un 

d’imaginari. Finalment, per crear les coses imaginàries podrem utilitzar les deixalles 

que tindrem. 

 



 
ACTUALITZACIÓ BASE DE DADES FAMÍLIA EL DISSABTE VA D’ART!  

ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA 

Heu participat altres vegades dels tallers familiars          SÍ  □    NO  □   

Com heu conegut el taller? .......................................................... 
 
 
En cas que ja tenguem les vostres dades, basta emplenar els camps amb 
asterisc 
*Nom i Llinatges:........................................................................ 
 
Adreça:.................................................................................. 
 

*C.P:.................................   *Localitat:........................ 
 
Telèfon de contacte:.................................................................. 
 
Correu electrònic:..................................................................... 
 
*Nom del nin/nina:................................................ Edat:............. 
 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer propietat de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern 
i Contemporani de Palma amb la finalitat de rebre informació sobre les activitats del museu.  

 

Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Museu - Plaça Porta de 

Santa Catalina 10, 07012, Palma de Mallorca (Illes Balears) o al correu electrònic marketing01@esbaluard.org 

 

SÍ  □           NO  □   

 
Autoritzo a Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma a 
utilitzar les fotografies i enregistraments que s’han realitzat durant el taller 
com a eina de difusió i mediació del museu i les seves activitats en possibles 
publicacions, pàgina web, o material gràfic. 
 
Palma, a .... de ............. de............  
 
 
 
Signatura i DNI 

mailto:marketing01@esbaluard.org

