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TOMEU COLL

Trenta-set anys, quinze com a professional i més d’un centenar d’exposicions a diferents espais de la geografia
espanyola i estrangera és una manera de presentar a Tomeu Coll, artista llosetí que arriba aquest desembre
al Centre d’Art sa Quartera amb «La Caverna». Es tracta d’una nova proposta de tretze teles de gran format,
cinc obres en paper i uns “objectes pintats” que ompliran de reflexions l’espai inquer. Des de la continuïtat
en les formes expressives de Coll, podrem contemplar nous elements que l’artista proposa per dialogar amb
l’espectador.
La promoció dels nostres artistes entre els nostres veïns és important per anar creant un magma que millori la
diversa vida cultural que tenim a la nostra ciutat. La proposta de l’exposició de Tomeu Coll suposa una passa
més per aconseguir aquest objectiu. A més, suposarà un focus d’atracció per a visitants cap a la nostra ciutat
per poder veure les novetats que han sortit de l’estudi del jove llosetí. L’artista ve d’exposar una retrospectiva
a la sala es Polvorí d’Eivissa amb gran èxit. I pensam, des del Consistori, que aquest èxit es repetirà a Inca.
En aquests darrers anys l’obra de Coll ha anat evolucionant i, malgrat no ha deixat de banda alguns dels
seus trets més característics, com la seva predilecció pels ocres o la mescla entre la figuració i l’abstracció,
comença a introduir aquí altres elements, com ara colors més vius o una major predominança del fet abstracte
per sobre del figuratiu.
El conjunt d’obres que presenta ara a Inca, ens permet veure de primera mà aquesta evolució, així com
reflexionar, perquè al cap i a la fi aquest és l’objecte darrer de l’art, fer pensar, provocar sentiments en
l’espectador i us assegur, que en Tomeu Coll ho aconsegueix.
Vull, des d’aquestes línies fer una convidada a tots els mallorquins perquè s’acostin fins al Centre d’Art sa
Quartera per gaudir de la nova proposta de Tomeu Coll. Es tracta d’una oportunitat molt especial per conèixer
les obres que componen «La Caverna», i, deixar-se endinsar dins el pensament que expressà Plató a través de
la famosa al•legoria. També vull agrair la col•laboració i la predisposició de l’artista per venir a Inca a deixarmos fruir amb el darrer que ha sortit dels seus pinzells. Agrair, també, la tasca de l’àrea de Cultura per tal de
donar una empenta a la nostra ciutat amb propostes de qualitat.
Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca

LA CAVERNA
En Tomeu Coll començà el camí artístic amb una exposició individual a Es Xarop de Manacor. De
llavors ençà han passat 15 anys i més d’un centenar d’exposicions individuals i col.lectives. Un trajectòria
creativa plena on, atenent-nos als diferents títols, cada manifestació ha esdevingut una aventura plàstica
pròpia, amb una història al darrere, on s’ha fet referència als temes que preocupen i ocupen el nostre
artista. L’holocaust nazi, les obsessions pel teatre de la vida, el temps que fuig, la contaminació, la mort,
el procés de la producció artística, el canvi, la guerra, el tercer món, la mar o l’amistat, de la qual sorgí
una exposició conjunta amb el poeta Pere Joan Martorell i un excel.lent catàleg, Aquest Cor de Terra,
que a manera de llibre recollia la feina d’ambdós artistes.
Aquest és el camí recorregut per en Tomeu fins ara. Una trajectòria llarga i ascendent que ens porta a
aquesta “CAVERNA”, en què es fa menció a l’al.legoria de Plató i al títol de l’exposició que avui ens ocupa.
“ Imagina uns homes en una habitació subterrània en forma de caverna amb una gran obertura del costat de la
llum. Es troben en ella des de la seva infància, subjectes per cadenes que els immobilitzen les cames i el coll,
de tal manera que no poden ni canviar de lloc ni tornar el cap, i no veuen més que el que està davant ells.”

Així inicia el filòsof Plató “El mite de la caverna”, una al . legoria on es descriu el dolorós procés mitjançant
el qual els humans arriben al coneixement. Una idea, la imatge platònica de la condició humana, la qual
en Tomeu es fa seva en aquest viatge pictòric a través de 19 peces, algunes d’elles en paper i d’altres
de gran format damunt tela.
El mite de la caverna és el fil conductor on l’artista concentra el més profund de la seva creació. A la
Caverna, fent ús d’imatges dotades d’una gran força plàstica, en Tomeu Coll pretén mostrar-nos la seva
visió de la natura humana, traslladant a la tela la teoria de les idees i realitzant una comparació entre
l’obra filosòfica i el conjunt exposat a Sa Quartera.
En paral•lel a l’obra filosòfica el pintor apunta a les quatre regions del saber: la part corresponent a
l’interior de la caverna on el coneixement sense fonamentar està format per la imaginació i la creença,
i la part corresponent a l’exterior, que representa el vertader coneixement: el discursiu i el filosòfic.

És en les peces més petites i elaborades damunt paper on trobam l’imaginari irreal com a la caverna
i on es palesa el seu procés creatiu. Colors diversos on dominen diferents tonalitats d’ocre, taronges,
blaus i vermells. L’ésser humà està donat a creure el que li volen fer creure. L’engany representat amb el
color ocre o la llibertat; cercar i tenir criteri propi, associat amb el color blau. L’ascensió de la caverna a
la recerca de la llum amb colors més durs; la sortida a l’exterior, on el groc significa el coneixement i el
retorn; i la dialèctica descendent amb el color rosa.
De la seva iconografia vull destacar els llibres i la bicicleta, associada a la voluntat de conèixer món,
d’obertura, com a elements lligats al saber, on el blau fa referència a l’exterior i significa canvi. La Ikasia
(imaginació) és la realitat trastocada de dins la cova transformada en ocres més suaus, fins i tot amb
taronges, i és en aquest estadi creatiu on trobam imatges d’infants representant la creativitat. La millor
feina és la que fa un nin, ja ens ho recordà Miró, i aquí la figura perd transcendència, queda el contorn, la
importància del procés, l’educació de Plató: “som el reflex de la nostra infància”.
I en el moment de l’estima i la passió és quan l’artista planteja en alguna de les seves peces l’amor
platònic a través d’Aristòfanes quan ens parla del mite de l’androgin i el càstig de Zeus davant l’arrogància
humana, convertint-los en éssers incomplets i condemnant-los a anhelar sempre la unió amb la seva
meitat perduda.
És així com en Tomeu ens presenta aquesta exposició, amb una seductora bellesa plàstica i amb profunda
mirada filosòfica. La seva pintura recull els diàlegs platònics i recrea els grans problemes o qüestions que
com a humanitat mai ens han deixat d’inquietar.

Antoni Rodríguez
Regidor de Cultura

I- Pa i circ

(objectes pintats)

I
Digues, ¿de què serveix no passar fam
quan la llibertat ha esdevingut somni?
Com destriar la veu sincera
si tot són crits impúdics i blasfems?
La multitud no vol que siguis tu.
II
Aquí dins, tot sol entre tants,
captiu del fred antic de l’obaga,
esperes la resposta del silenci.
Ni tan sols goses demanar
un desig: reclamar la veritat!
III
Et conformes amb la quietud
perenne de l’ombra: aquest espill
fosc que t’amaga la realitat.
Pots seure, cofoi i tranquil,
i seguir mirant eternament el no-res.
IV
Val més creure sempre en la puresa,
deixar que siguin ells els elegits.
Que els infants imaginin i creïn
un món millor per als qui han de venir.
Més just, més sincer, més autèntic...
V
Digues, ¿de debò creus que estimar
ha de ser pecat, culpa, estigma?
Escolta les raons del vell savi.
Ell sap que l’únic guia possible
ha de ser el cor: llavor del desig!
VI
Sigues valent i deixa la fosca
per conquerir la bellesa de la llum.
Obre les ales i lliura’t, coratjós,
a la incertesa d’allò nou i temptador.
En el blau del cel podràs volar lliure!
VII
Potser creus que convé mirar enrere,
no perdre de vista qui som, d’on venim?
Som la mesura de totes les coses
i tenim el poder de retrocedir o avançar.
De tu depèn, ara i sempre, la ruta a seguir.

VIII
El vermell, el blau, el groc... tot ho representen.
Des de la sang prematura de la naixença
fins a la tenebra esquinçada de l’ocàs.
Des del primer crit a l’últim prec.
Qui no enyora els ulls dels innocents?
IX
Sempre ens acompanya, el record.
I a voltes voldríem recuperar el temps,
tornar enrere per acariciar un rostre
o besar les mans que ens han ferit.
No deixis de ser aquell que sempre seràs!
X
Digues, ¿no has pensat moltes vegades
en deixar-ho tot i partir ben lluny?
Conèixer món, anar amunt i avall,
és una forma d’obrir-te a la vida.
Un anhel que cal satisfer sempre.
XI
Ets allò que han fet i faran de tu.
Has après noms, límits, lleis, verbs...
Però també la llibertat de desitjar,
el deler d’una pell tendra cada nit.
I un cor gran, amatent, on encabir l’amor.
XII
No hi ha mirada sense revers
ni llum que no acabi fent-se fosca.
Tot es precipita entre ser i desaparèixer.
Les formes i els colors són testimonis
de la teva incertesa enfront del destí.
XIII
Al final, descobrim que no som res:
titelles cercant un lloc entre les runes.
Anam i venim formant un cercle infinit.
Fes del teu llegat un cant del temps.
Cada dia cerca la vida dins un altre cos.
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«Petit format». C.C. Can Gelabert (Binissalem)
«Tempus fugit». Galeria Vanrell (Palma)
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«EcoEFFECT», Claustre de Sant Domingo (Pollença)
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Lineart 2004, Flanders Expo (Gant, Bèlgica). Amb
la galeria Quórum
XXV Certamen de Pintura Vila de Costitx,
Ajuntament de Costitx
III Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala
d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)
XX Certamen de Pintura Vila d’Andratx, castell de
Son Mas (Andratx)
XVIII Certamen de Pintura Sant Marçal, centre
cultural S’Escorxador (Marratxí)
II Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici
de les Escoles Velles (ses Salines)
II Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala
d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)
XVII Certamen de Pintura Sant Marçal, centre
cultural S’Escorxador (Marratxí)
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I Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici de
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I Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala
d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)
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