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PINTAR EL RECORD

Mirar enrere pot ser una manera de passar comptes amb un mateix. Una forma de rescabalar amb el 
temps. Girar la vista cap el pretèrit i intentar fer memòria d’allò realment cabdal, essencial, allò que 
sempre ha covat al fons del nostre ésser talment una guspira a punt de calar foc o aquella gota d’aigua 
incessant que finalment aconsegueix penetrar fins al cor de la roca, no és altra cosa que una necessitat 
recurrent, un ímpetu ancestral, un exercici imprescindible. Tomeu Coll (Lloseta, 1979) retorna als orígens, 
sobretot de la mà d’un dels presocràtics més destacats. De les coses, autèntiques i reals, de Parmènides, 
arriba al món de les idees de Plató. Les ombres de la caverna només ens permeten intuir una part de la 
realitat, retalls d’un món al qual no podem accedir totalment. Cadascú, tanmateix, es construeix la seva 
visió del món.

Com en les seves exposicions anteriors, Coll aborda l’obra des d’una profunda reflexió filosòfica. El pensa-
ment, ara més de caire historicista, impregna de simbologia els quadres. Per això mateix podem percebre 
novament un missatge de crítica i denúncia en algunes de les seves composicions. La conjunció d’ètica i 
estètica ens ofereix una visió inquietant, a voltes torbadora, sempre intensa, que ens obliga a formular 
interrogants a partir d’uns elements simbòlics força suggerents: vies de tren cap a l’infinit, cans en posició 
d’alerta, cossos despullats, fràgils, vaporosos... Sens dubte els camps d’extermini i l’holocaust abanderat 
pel nazisme de Hitler, l’ideal d’una raça ària –única i pura- i l’assassinat en massa de milions de persones 
és una gran taca negra en el decurs de la Història. I malgrat tanta tortura i desesperació, malgrat tanta 
misèria i patiment, sobreviu l’instint de supervivència. Primo Levi, Anna Frank, Irene Nemirovski, entre  
altres persones anònimes, en foren testimonis. El seu coratge esdevingué creació. 



Ni amb la psicoanàlisi de Freud pot explicar-se Tomeu Coll tanta destrucció i martiri, tanta crueltat. El bé i 
el mal com a dues cares de la mateixa moneda. Talment l’Art i la Vida. Com a homenatge a ella –la Vida, en 
majúscula!- Coll ens obsequia amb el plaer dionisíac del nèctar del raïm. El vi se’ns presenta com un ele-
ment primordial de la nostra cultura. Des de l’antiguitat –el primer vi es deia Dénthis- fins als nostres dies, 
el vi s’ha perpetuat com una font inexhaurible de goig i inspiració. Eros i Thànatos, per tant, s’agermanen 
a l’hora de donar sortida als records de Tomeu Coll, que no sols enfoca la mirada des d’una talaia íntima i 
personal sinó que té l’encert d’obrir la perspectiva a fi d’enquadrar alguns episodis de la humanitat. Passat 
i present conflueixen en aquests Retalls de memòria. Així, l’artista esdevingut pare no pot deixar d’inspi-
rar-se en la genealogia. En la infinita cadena de la vida hi tenen cabuda moltíssimes generacions. El llegat 
de pares a fills resulta imprescindible.

L’obra de Tomeu Coll ha traspassat fronteres per mostrar-se a diferents països –França, Anglaterra, Portu-
gal, Holanda, Bèlgica, Suïssa, Estats Units...- i ara fa una aturada al Museu de Porreres amb aquesta mos-
tra. Sempre podem trobar una evolució en el treball de l’artista llosetí. Adesiara podem observar peces 
escultòriques i un videoart. La perseverança en el missatge, que mai no és gratuït ni ens deixa indiferents, 
ajunta filosofia i història, record i descendència, cultura i antropologia... Segueix fidel als tons ocres i ter-
rosos, aquest cromatisme plaent i balsàmic que també adopta alguns pigments de quan Coll s’iniciava en 
la pintura, sobretot a base de coloracions blaves i vermelles que atresoren una gran força hipnòtica.

Aquesta nova passa en el llarg camí de l’Art no deixa de ser un treball de recuperació, la comesa de salva-
guardar el record per mitjà de la creació. I com a lema d’aquest projecte de vida, Tomeu Coll fa servir les 
paraules de Chaplin:

Per això canta, balla, riu, plora
I viu intensament cada instant...

Pere Joan Martorell
Mancor de la Vall, octubre de 2015
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Retrobant Freud
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El conte d’Aristòfanes
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Anna i el conill rosa
80x100cm

tècnica mixta sobre tela



La vida és una obra de teatre
que no permet assajos.

Per això canta, balla, riu, plora 
i viu intensament cada instant...

abans que baixi el teló
i l’obra acabi sense aplaudiments.



genealogia

Genealogia
(a Josep i Xesca)

Projecció i objectes.



Fenicis I
36x25cm
tècnica mixta sobre paper



Fenicis III
36x25cm

tècnica mixta sobre paper

Fenicis II
36x25cm

tècnica mixta sobre paper



El retorn II
40x40cm
tècnica mixta sobre paper

El retorn I
40x40cm
tècnica mixta sobre paper



“Ismara II”
36x25cm

tècnica mixta sobre paper

“Ismara I”
36x25cm

tècnica mixta sobre paper



Joc II 
(38x35)
tècnica mixta sobre paper

Joc I 
(39x35)
tècnica mixta sobre paper



La dialèctica II
36x24’5cm

tècnica mixta sobre paper

La dialèctica I
36x27’5cm

tècnica mixta sobre paper
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