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Molt s'ha discutit d'ençà que Rousseau mantingué com a postulat de la seva doctrina que l'home és bo per naturalesa. 
També des que Maquiavel afirmà que el fi justifica els mitjans. Des de molt abans, hem pogut veure com la vida en grup, 
els estaments socials, les relacions entre els membres de la tribu, s'han anat desenvolupant i definint fins a convergir en 
un conjunt de lleis i de normes, d'activitats i de tasques, d'organismes i d'entitats que sustenten l'ordre del que avui en dia 
entenem per societat. Podem trobar la gènesi del nucli humà en les estructures, ja siguin aquestes cognitives, 
arquitectòniques o bé socials. Sense una certa organització encara romandríem en el caos primigeni. L'esclat còsmic 
inaugural fou el tret de sortida que inicià el camí cap a la raó i la mesura. Tomeu Coll (Lloseta, 1979), conscient d'aquest 
progrés existencial des del no res fins a la plenitud de la socialització, assumeix l'encàrrec de transferir a la tela la seva 
particular visió de tot aquest procés constructiu, tan llarg i complex com la vida mateixa, tan resistent i perdurable com els 
ecos remots de la memòria. Amb Estructures, un títol tan explícit com suggerent, Tomeu Coll ens ofereix el treball d'un 
pintor madur i exigent, en plena fase de consolidació –molt enrere queden les provatures iniciàtiques i els temptejos 
vacil·lants-, que, com és habitual en tota la seva obra, cerca dialogar amb l'espectador. En aquest conjunt de setze quadres 
agrupats en sèries, fent servir com a leit motiv el tema arquitectònic, Coll ens planteja tot un seguit de paradoxes i 
conflictes que, des de l'inici dels dies fins a aquesta època de modernitat i decadència, han format part del destí dels 
homes. Així, obrint interrogants i llançant missatges amb l'ànim d'aquell que pretén despertar consciències i arribar al cor 
de la veritat, aquesta pintura escenifica a la perfecció el debat filosòfic entre les desviacions i els desajustaments que han 
confluït en el temps i en l'espai per engendrar termes com ara “subdesenvolupament”, “tercer món”, “injustícia social”, 
“relacions humanes”... Més que una discussió encesa o una posició tancada, però, ens trobam davant un punt de vista 
sense connotacions partidistes ni judicis de valor. Aquí no es tracta de donar lliçons sinó de deixar testimoni. Tomeu Coll 

MATERIAL DE CREACIÓ

(C.O.A.C., 2013)
ESTRUCTURES 



no cerca veritats absolutes: es limita a reflectir la seva mirada. Això és el que hi ha. Que cadascú en faci la seva pròpia 
lectura. Les conclusions han de sorgir d'un mateix. Fidel a la seva plàstica d'atmosferes oníriques o ambients abstractes 
forjats a partir de tonalitats suaus amb el predomini d'uns ocres plàcids, introduint uns elements figuratius –petjades, 
ovelles, sobretots homes de distinta classe i condició...- que aporten, a més de cos i profunditat a l'obra, sentit i significat a 
la reflexió de l'artista ara convertit en una mena d'analista, un punt metafísic i transcendental, de la realitat circumdant, 
Coll aconsegueix que l'espectador accepti el repte de pensar i valorar el seu discurs pictòric. A Encaixats podem veure i 
experimentar l'opressió i l'angoixa d'un estil de vida basat en la bauxa i el desvari. Les Piràmides representen la divisió de 
classes, on de cada cop la distància es va engrandint més i la punta de dalt sols és patrimoni d'uns pocs privilegiats, mentre 
que la gran massa d'obrers i treballadors –en el millor dels casos!-, o bé els joves que cerquen feina, han de pagar les 
conseqüències de la crisi. La representació dels diferents nivells de convivència s'estableix amb la proposta de considerar 
la ciutat, el poble i fora vila com a entitats separades, sense comunicació aparent, amb una idiosincràsia pròpia i singular. 
El binomi inestabilitat-estabilitat, perfectament representat per mitjà d'estructures verticals que evoquen la fragilitat 
d'un castell de naips o bé, a l’altra obra, la fortalesa i la seguretat que emanen d'uns fonaments construïts sobre una base 
ferma i sòlida, ens remeten als canvis anímics i les variacions en l'humor que avui dia pateixen les nostres ànimes solcades 
per tota casta de quimeres i angoixes. Els dos quadres on es veuen les dues figures llegint en posició cavil·losa, titulats 
Estudi previ i Rectes i lletres, simbolitzen l'esforç i l'aprenentatge que qualsevol disciplina, ja sigui la construcció d'un 
edifici o la creació d'un quadre, requereix per tal de materialitzar-se de forma òptima. En definitiva, Estructures, aquesta 
nova exposició que Tomeu Coll presenta al Col·legi d'Arquitectes, és una passa més en la carrera del pintor llosetí, una 
baula més d'aquesta cadena plena d'èxits i reconeixements que l'han portat a visitar –en companyia de la seva obra, és 
clar-, a més de diferents llocs de les Illes i de la península, països com ara França, Anglaterra, Portugal, Holanda, Bèlgica, 
Suècia, Suïssa i els Estats Units, entre d'altres. Tenint en compte que “l'art per l'art” sembla un corrent ja prou superat, 
assumint que les avantguardes i tots els “ismes” ja porten un dit de pols sobre el seu esperit, Tomeu Coll continua, sempre 
infatigable, cercant aquesta complicitat crítica i meditativa amb l'espectador, entenent que no es poden deixar de banda 
els temes que des de sempre han estat font d'inspiració dels gran artistes. Aquest, el de l'home davant la societat, n'és un 
ells. Cal pensar-hi. Cal reflexionar-hi. Cal posicionar-se. Tomeu Coll ho fa i, arriscant-se després d'haver rebut l'envit, en 
surt triomfant, igual que aquell que obre els braços en creu i tanca els ulls aixecant el cap fitant la immensitat del cel per 
cridar fort, en silenci, i espantar la solitud del creador: “Ja he dit el que havia de dir”. I com que a les paraules sovint se les 
emporta el vent, també ho ha pintat. N'ha deixat constància, assolint un tour de force contra si mateix, a través dels 
pigments i les construccions i els personatges. Amb les formes i els colors ha fet explícit el seu pensament, ha donat 
sortida a les seves idees, ha fet realitat els seus desitjos. Enhorabona, Tomeu, perquè com va dir el savi: “Res no és per a 
sempre”. Excepte la sinceritat de l'art veritable. Com aquest. Com el teu. Material de creació.      

Pere Joan Martorell
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Creant territori I (81x65)



Creant territori II (130x97)
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Ciutat (100x81) Fora vila (146x114)



Encaixat I (50x50) Encaixat II (50x50)



Encaixat III (50x50) Encaixat IV (50x50)



Estabilitat (97x130)



Inestabilitat (130x97)



Piràmides socials I (60x60) Piràmides socials II (100x81)
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Tomeu Coll                                                                                                 Lloseta (Mallorca), 1979
www.tomeu-coll.com

EXPOSICIONS INDIVIDUALS EXPOSICIONS COL·LECTIVES

2013 «Estructures», C.O.A.C. (Terrassa) 2012 «ArtExpo» Nova York 
2012 «Aquest Cor de terra» (amb poemes de Pere Joan «Accions» Palau d´Aiamans (Lloseta)

Martorell). Museu Can Prunera (Sóller), Museu d'Art Galeria Bellange, (Estocolm, Suècia)
Contemporani Can Planes (Sa Pobla). «SUPERMARKET 2012» - Stockholm Independent Art 
«Aquest Cor de vi»(amb poemes de Pere Joan Fair. (Suècia)
Martorell). Bodegues Macià Batle «Rompre els murs de silenci» Museu de Pollença, 

2011  «Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender Museu d'Art Contemporani Can Planes (Sa Pobla).
peligroso», galeria Quórum (Madrid) «P.I.T.» -gravats- C.C. Can Pere Ignasi (Campos), C.C. Sa 

2010 «El teatre de la vida». Espai Mallorca (Barcelona), C. C. Quartera (Inca)
Claustre del Carme (Maó, Menorca), C. C. de La «Atreveix-te a amirar-Amazonia» C.C. La Misericòrdia 
Misericòrdia (Palma) (Palma)
«Petit format». C.C. Can Gelabert (Binissalem) «Subhasta fundació UNES» Hotel Mirador (Palma)
«Tempus fugit». Galeria Vanrell (Palma) «arTeula» C.C. Sa Fàbrica (Esporles)

2009 «Nunca es tarde para hacer nada», galeria Quórum 2011 «Projecte BOTART» Baur au Lac (Zurich, Suïssa)
(Madrid) «Cross Temptations» Atlantic Gallery (Nova York)

2008 «En transición», galeria Gema Llamazares (Gijón) Galeria Geraldes da Silva (Oporto, Portugal)
2007 «Què sap el peix de l'aigua on viu tota la vida?», «P.I.T.» (gravats) C.C. Sa Fàbrica (Esporles), C.C. can 

galeria Vanrell (Palma) Prohens (Felanitx)
«Palabras pintadas», galeria Quórum (Madrid) «Projecte Bombai» IncArt (Inca)

2005 «Inquietudes», galeria Gema Llamazares (Gijón) «ExpressArT» Atlantic Gallery (Nova York)
2004 «Frases», galeria Vanrell (Palma) «Rompre els murs de silenci» SACMA(Manacor), 

«El camí de la ment», galeria Cunium (Inca) Auditori de Sa Màniga (Cala Millor), C. C. de La 
2002 Es Mercantil (Inca) Misericòrdia (Palma), Auditori de Sta Margalida.
2001 Es Xarop (Manacor) C. C. Can Gelabert 2006-2010 (Binissalem)



«Trazos comuns» C. C. Terras de Lemos (Lugo) Recinte firal de l'aeroport de Son Sant Joan (Palma)
«Any Chopin», C.A.T. (Barcelona), C.C. Can Gelabert «Pequeño formato», galeria Puchol (València) 
(Binissalem), C.C. Claustre del Carme (Maó) «Obra gràfica», Addaya Centre d'Art Contemporani 
«Els límits de la figuració». Fundació Coll Bardolet (Alaró)
(Valldemossa), Torre dels enagistes-Museu de 2007 Subhasta per a ASPANOB, Teatre de Lloseta
Manacor. Fundació Es Convent (Inca)
«BotART II».Hotel Mardavall (Calvià) Nit d'Art i Copes, Verd Galeria (sa Pobla)

2010 HotArt Basel (Suïssa) VII Certamen Internacional de Pintura Jove, Fundació 
Villa Massoury, (Mónaco) Barceló (Palma)
«Els límits de la figuració». Museu Krekovic (Palma), «Gravats», galeria Evento (Binissalem)
Auditori de Sa Màniga (Cala Millor) Recinte firal de l'aeroport de Son Sant Joan (Palma)
Art Madrid, cinquena edició. Amb la galeria Vanrell DeARTE Contemporáneo, sisena edició (Madrid). Amb 
«BotART II». Can Ribas (Consell) la galeria Vanrell
IncART. Escultures. Claustre de Sant Domingo (Inca) I Premi de Pintura de Muro
«Artistes amics», Centre d'Art Tradicionàrius 2006 Projecte «Noves presències» 2004-2005, Dionís 
(Barcelona) i Museu d'Art Contemporani (Sa Pobla) Bennàssar Galería de Arte (Madrid)
«Any Chopin» Instituto Cervantes (Varsòvia), St Projecte «Noves presències» 2004-2005, Espai 
James's Gallery (Londres),  S'Alamera (Eivissa), Mallorca (Barcelona)
Consolat de Mar (Palma), Museu d'Art Contemporani «15%», exposició itinerant organitzada per la revista 
(Sa Pobla), Auditori de Sa Màniga (Cala Millor), Sala Sa Plaça (Sineu, Binissalem, Lloseta, Pollença, Alcúdia i 
d´exposicions de La Caixa (Formentera). sa Pobla)

2009 International Art Fair, Boston Arts Center (Estats Holland Art Fair 2006 (la Haia, Holanda). Amb la 
Units). Amb la galeria Quórum galeria Quórum
XXI Premi Dijous Bo, Sa Quartera (Inca) DeARTE Contemporáneo, cinquena edició (Madrid). 
«Artistes amics», Can Creu (Capdepera), Claustre de Amb la galeria Vanrell
Sant Domingo (Inca) i Bodegues Can Ribas (Consell) 2005 Lineart 2005, Flanders Expo (Gant, Bèlgica). Amb la 
«CREAilles», Espai Ramon Llull (Palma) galeria Quórum
Col·lectiva Rotary Club, galeria Can Gener (Inca) Marb Art, Palacio de Ferias y Congresos (Marbella). 

2008 Lineart 2008, Flanders Expo (Gant, Bèlgica). Amb la Amb la galeria Quórum
galeria Quórum «25 anys de premis» (Costitx)
XXX Certamen Internacional d'Arts Plàstiques Vila de Holland Art Fair 2005 (la Haia, Holanda). Amb la 
Binissalem, Casal de Cultura Can Gelabert (Binissalem) galeria Quórum



Addaya Centre d'Art Contemporani (Alaró) ALTRES ACTIVITATS
DeARTE Contemporáneo, quarta edició (Madrid). Amb 2012   Etiqueta del vi criança 2010 de Macià Batle de la 
Addaya Centre d'Art Contemporani col·lecció del lector
«EcoEFFECT» (organitzada per l'associació cultural 2012   Portada del llibre Aquest Cor de Pere Joan Martorell 
Albercuix Art d'Acció), Claustre de Sant Domingo (ed. Proa)
(Pollença) 2012 Portada del llibre De Jorn d´Antoni Santandreu.

2004 Lineart 2004, Flanders Expo (Gant, Bèlgica). Amb la 2011 Aprendre sense pensar es inútil, pensar sense 
galeria Quórum aprendre perillós. Vídeo full HD, (5'26'')- Galeria Quórum 
XXV Certamen de Pintura Vila de Costitx, Ajuntament (Madrid)
de Costitx 2010 Premi Creador Jove de les Illes Balears
III Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala 2010 Cartell de la IX fira de teatre infantil i juvenil de les 
d'exposicions de Sa Nostra (Lloseta) Illes Balears.
XX Certamen de Pintura Vila d'Andratx, castell de Son 2009 Portada del llibre Camins de conró d'Antoni 
Mas (Andratx) Santandreu.
XVIII Certamen de Pintura Sant Marçal, centre cultural 2009 Records de festes (pregó de les festes de Lloseta). 
S'Escorxador (Marratxí) Interpretació i obra plàstica (200 x 350 cm; tècnica mixta). 
II Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici de Centre Sa Mina (Lloseta).
les Escoles Velles (ses Salines) 2005 Pintura escènica per a l'obra teatral Roïssos (600 x 600 

2003 II Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala cm, tècnica mixta sobre llenç). Teatre de Lloseta.
d'exposicions de Sa Nostra (Lloseta) 2004 Etapes de la creació (instal·lació). Llenç (200 x 300 cm, 
XVII Certamen de Pintura Sant Marçal, centre cultural tècnica mixta) i quatre peces (156 x 56 x 122 cm, 85 x 28 x 
S'Escorxador (Marratxí) 22 cm, 48 x 19 x 9 cm i 132 x 28 x 59 cm; ferro, guix i 
XV Certamen de Pintura Son Carrió, sala d'exposicions esmalt). Exposició «Frases» (Nit de l'Art).
Ca ses Monges (Son Carrió)
XXIV Certamen de Pintura Vila de Santa Maria del OBRA EN COL·LECCIONS
Camí, sala d'exposicions (Santa Maria) Consell Insular de Mallorca
I Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici de les Fundació Sa Nostra
Escoles Velles (ses Salines) Fundació Caixa Colonya

2002 XXIII Certamen de Pintura Vila de Costitx, Ajuntament Museu d´Art Contemporani Can Planes
de Costitx Museu de Lluc
I Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala Ajuntament de Lloseta
d'exposicions de Sa Nostra (Lloseta) Teatre de Lloseta
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