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Aquesta publicació es va presentar el mes de
febrer de 2010 amb motiu de la nominació
de Tomeu Coll com “Creador Jove 2010” i
l’exposició itinerant “El teatre de la vida”.

Claustre del Carme. Maó

Centre Cultural La Misericòrdia

La vida és una obra de teatre que no permet
assajos… per això, canta, riu, balla, plora i viu
intensament cada moment de la teva vida… abans
que baixi el teló i l’obra acabi sense aplaudiments
Charles Chaplin

Pel que fa a la condició humana, només podem manifestar-hi interrogants. No hi ha certeses, en aquest terreny, ni són necessàries. Les preguntes, en canvi, sí. Tomeu Coll és molt jove, però, de la seva obra, en deduïm que ha copsat ja aquesta evidència. Contemplant la producció que ha anat escampant durant els darrers
anys, i llegint alguns dels comentaris més aguts que ha generat entre la crítica, l’observador es construeix una
imatge de Tomeu Coll que atén els eixos següents:
—Una curiositat vers l’esperit. S’adverteix un procés d’introspecció en l’obra de Coll, però sempre a la

Pensar en veu alta, pintar...
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recerca d’intuïcions de validesa universal. Observem, per exemple, una peça titulada “L’art d’aprendre”: un
home nu, assegut a una cadira industrial, llegeix un llibre. Tot en el quadre remet a l’arquetip: aquesta figura

Obres 14

parla de tots nosaltres.

Currículum 48

—La condició mediterrània. Per les referències al mar i per alguns elements iconogràfics, però també per la noció del límit. L’horitzó, als quadres de Tomeu Coll, és mediterrani. Albert Camus i el mallorquí Cristòfol Serra ho

Textos en castellano 52

tenen clar: el sol mediterrani ens ha fet conscients que la natura ens imposa uns límits. Creiem en la plenitud del
moment: l’obsessió per la Història és un afer nòrdic. A l’obra de Tomeu Coll, l’individu es relaciona amb l’espai,
amb el coneixement, amb ell mateix o amb l’objecte d’estimació; però no amb la massa, ni amb l’enormitat
buida de les grans estructures.
—Tomeu Coll és també un temperament crític. Observa els engranatges de l’horror contemporani, i els menysprea. La seva pintura, cada traç que executa, es poden entendre com una negació dels grans discursos i
una afirmació del poder de la vida real: la interior.
—Hi ha un “art d’idees”, com es parla d’una “novel·la d’idees”? Podríem discutir-ho. Ara bé, aquesta obra provoca
reflexions. És un art que agradarà als escriptors, als pensadors. La paraula hi té presència; la dramatúrgia, també.
I arriben fins aquí aquestes anotacions sobre l’art de Tomeu Coll. L’artista és jove, i en el futur haurà de plantejar
noves i suggeridores interrogacions. En tot cas, la qualitat de la seva obra i la seva projecció progressiva i sòlida
el converteixen en una excel·lent tria per ser, enguany, el nostre “Creador Jove”. Tomeu Coll fa les preguntes
més urgents i decisives que la seva generació haurà d’afrontar d’ara endavant.

Bartomeu Llinàs Ferrà
Conseller d’Educació i Cultura
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Pensar en veu alta, pintar...
La tranquil·litat que s’alena a Biniamar es veu gratament pertorbada, engrescada…

ons. No està preparat per establir una conversa amb absència de signes de puntuació, parca en paraules; al cap
i a la fi, sense figures. Alhora s’aferra, amb resignació, a la capacitat de l’abstracció d’expressar infinitament.

Tomeu Coll convida a «El teatre de la vida».
Malgrat tot, la figura és encara imprescindible. És tanta la importància que té que no tan sols no ha estat capaç
Un encert. Un ensurt. Un passeig pels fonaments ètics i morals d’aquesta societat. La delicadesa plàstica de

de desdibuixar-la, sinó que l’ha enriquida amb expressions en el rostre... Sembla estranyat de trobar-se en un

Coll es contraposa a la feblesa d’aquests fonaments. «El teatre de la vida», amb la convicció que caracteritza

punt creatiu en el qual feia comptes no ser-hi. La creativitat no entén de brúixoles, ni de nords inspiratius.

l’artista, es proposa, si més no, fer-los tremolar. La pinzellada honesta del jove artista ens exposa.
Necessita dir tant…
L’argument es dibuixa i redibuixa en un entorn abstracte, en el qual l’ocre, en totes les seves variants tonals, fa
amainar l’esperit crític  i, en més d’una ocasió, cínic  del creador. És en aquest punt on l’artista s’obre, per

L’artista es relaxa, s’allibera, quan la conversa es trasllada al recer del seu estudi. Així que hi entram, posa

fer-me veure la importància que dóna a les petites passes. Rònegues aparicions de colors com el vermell o el

música. No té res a veure amb la música que l’ha acompanyat en l’intens procés creatiu, des de Lluís Llach

blau semblen vitals en aquest cicle creatiu.

fins a la darrera troballa: Prodigy. Aquest darrer sembla haver-lo engrescat especialment... Insistent, resumeix
l’experiència com a divertida.

Tomeu Coll és transparent com l’aigua no contaminada que reposa en algun racó de la Terra. Es confessa des
de la nostra primera trobada. La seva senzillesa és un referent al llarg de la conversa. Recorda amb entusiasme,

Molts traduirien la preparació d’una exposició com una experiència creativa angoixant. En canvi, la joventut,

nostàlgic, una de les seves primeres exposicions al Mercantil d’Inca com una de les millors. De peus a terra, no

la picardia i el cinisme de saber-se creador d’un missatge crític vers un sistema en el qual s’integra... a ell el

acaba d’adaptar-se a la part més frívola de l’art. Sembla qüestionar-se a si mateix pel fet de criticar un sistema en

diverteixen, abans, durant i després d’un part sens dolor.

el qual es mercadeja amb la seva pinzellada, i del qual forma part amb evidents reserves. Una contradicció més.
El coratge de Coll fa que no s’amagui de res: alguns retalls de paper esbossen una part del seu procés creaLes peces que conformen aquesta exposició gairebé han sortit de forma espontània. Quan es va començar a

tiu… Malgrat que ell treu importància al meu descobriment, no crec que l’existència d’anotacions prèvies sigui

plantejar «El teatre de la vida», estava convençut que prendria un camí desdibuixat, abstracte.

tan poc significativa… La necessitat d’endreçar idees i conceptes condiciona la tasca de qualsevol.

És significatiu que l’artista s’hagi volgut acompanyar en aquesta ocasió de l’obra Cap on anam?, que data de

No sembla preocupar-se quan esbrín part del seu sistema operatiu. Cada obra té el seu retall de paper amb

l’any 2007, temps enrere ja catalogada, com qui es vol convèncer del seu propi destí pictòric.

unes pautes que semblen escrites en clau. Un mètode d’ordenació d’idees que sembla útil a l’hora de plantejar
una exposició amb tants arguments exhibits, desprotegits.

Creia fermament haver pres una direcció massa concreta. Una primera passa amb brots sòlids podria ser Teatre modern. Fins i tot s’havia fet a la idea de retrobar-se amb el seu JO més matèric, allunyat de qualsevol vestigi

Reconeix amb desimboltura que té tant a dir que necessita fer-se esquemes, que esdevindran punt de partida

de figuració. Humilment reconeix, assumeix, que errava, sense refusar l’interès de la peça esmentada.

d’una tasca intensa. Tant, que les obres que conformen «El teatre de la vida» han estat executades al mateix
temps. Com qui no pot controlar una verborrea desbordant, no consent allotjar en el seu espai vital un llenç en

No és fàcil esborrar els personatges que han esdevingut segell d’un estil propi. Són personatges estranys, en

blanc. Alhora es descobreix com un ésser amb manies que no li permeten continuar amb el procés creatiu en

molts casos sotmesos al sexe dels àngels, inquietants, geladors..., amb una clara funció de reforçar el crit crític

presència d’obres acabades. Aquestes han de ser traslladades no rebutjades per ser païdes en la distància.

emès per l’artista. Com qui puntualitza imperatiu les oracions més profundes d’una conversa extensa. Per uns
moments Tomeu Coll s’identifica amb la figura reivindicativa, eix de l’obra.

La meva teoria pren força quan, sense voler, estic a punt de trepitjar uns apunts en els quals s’intueix l’anàlisi

Coll és meticulós, reflexiu, justifica els seus propis errors... Es fa necessària una reafirmació de les seves convicci-

de l’artista de la filosofia platònica. Tot seguit em fa saber que estic asseguda a la butaca que ho sap tot d’ell.
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A la plàstica visceral hi precedeix un període de reflexió, que es desenvolupa en un racó concret de l’estudi. Em

mascaretes, empremtes de la mà creadora, el cercle, el món… En canvi, elimina el que ben bé podria identifi-

puc imaginar Tomeu Coll comptant fins a tretze abans de dir pintar el que pensa.

car-se com l’apuntador: la paraula. En aquest cas, Coll no vol donar-ho tot fet, menjat.

El seu estudi, per si sol, obre l’anima de Coll. Entre aquestes quatre parets biniameres l’artista és un llibre obert.

Tan sols la frase «Le regard m’emporte au mouvement» reforça un homenatge personal a Jacques Lecoq i a les
teories del dramaturg sobre el moviment.

Ens podríem passar hores conversant, però necessit entendre.
En alguns moments Tomeu Coll podria definir-se com un tramoista, que va variant el decorat segons el misPer què el teatre?

satge. Estaríem parlant d’un decorat abstracte, en el qual, sigil·losament, hi suren figures, sovint oníriques,
surrealistes, que conten històries, algunes amb rerefons tràgic, d’altres fins i tot còmiques.

Analitzant els orígens del teatre des de l’Antiga Grècia, on θέατρον significa ‘lloc per contemplar’, i passant

per l’anàlisi profunda de les moralitats representades amb freqüència a finals de l’edat mitjana, arribarem al

Les obres esdevenen, en conjunt, una experiència visual agradable. Es genera un diàleg entre les diferents peces.

missatge, la visió, de Coll.

El diàleg que Tomeu Coll ens proposa entre Teatre futurista i Teatre de la crueltat ens porta inevitablement a
L’artista convida a contemplar la seva obra, on el protagonista no és altre que nosaltres mateixos, observadors

la reflexió. El gran avenç que ha suposat la revolució industrial, sense saber cap on anam, es contraposa al

desfavorits, al davant de personatges que no esdevenen individus per se, sinó que representen virtuts (poques)

mal que se n’ha derivat. Dues figures estoiques vestides amb una bata de peó de fàbrica, de color verd militar,

o vicis abstractes que malauradament identifiquen la nostra societat. A l’edat mitjana, el protagonista coincidia

sense calçons, protegides per una màscara que evita la inhalació d’un món tòxic, protagonitzen una història,

amb els més diversos atributs morals, que l’intentaven portar pel bon camí.

la nostra història. Un racó de la superfície pictòrica ha estat desvestida d’ocre per ser embrutada amb un gris
inquietant…, talment com si l’artista hagués vessat restes nuclears sobre el llenç. Desmoralitzador. Realment

Res més lluny de la intenció de l’autor. El perfil autocrític del jove Coll és un impediment per aconsellar ningú

no hi escau la paraula.

amb una actitud moralitzadora. Malgrat tot, no té cap mirament a l’hora de segrestar la nostra consciència per
uns instants per tal de sotmetre’ns a un exercici d’introspecció ètica.

L’artista cerca l’impacte i renega de la indiferència. Amb Teatre de la crueltat, Coll fa un parèntesi en la nostra
conversa per esmentar La Fura dels Baus, sense pretendre generar la transgressió que suposen les seves po-

LA VIDA ÉS TEATRE. Dissortadament, la nostra societat es regeix per la contradicció més absurda, frívola,

sades en escena. Una figura s’esqueixa el ventre deixant entreveure les seves entranyes irreals. L’artista sembla

desbaratada, insensata…; immoral, al cap i a la fi.

reticent a generar malestar, fins i tot rebuig, en l’observador. Quan n’hi ha prou, sap aturar. Un cor desproporcionat completa l’escena. Coll cerca la reacció de la gent quan se li ofereix TOT. El tot, segons l’artista, és lliurar

Hi estam d’acord.

el cor sense condicions. El nostre món, insolidari, vessa desconeixença de qualsevol reacció sensata al davant
de la generositat natural, que no espera res a canvi.

Com més aviat en siguem conscients més aviat entendrem les opcions que ens resten.
L’esperit autocrític de l’artista és clar a Clown. Un personatge amb clares referències al creador pictòric, ridicuColl ens fa passejar per un recull de miralls, on més d’un i una ens veurem reflectits… Sense malícia, però amb

litzat. Tomeu Coll es turmenta quan pren consciència de la frivolitat que envolta el món de l’art. L’artista reconeix

certa picardia, l’artista ens exposa.

el seu patiment quan surt de l’estudi, en haver acabat una sessió intensa. S’intenta convèncer que ha pintat
per a ell, malgrat que en el fons sap que exhibirà la seva ànima pictòrica i s’exposarà a la crítica. És inevitable

L’artista ha creat un attrezzo sense estridències, que es recrea sobre un fons abstracte amb l’ocre com a pro-

conviure amb condicions. Però és el camí que lliurement, amb resignació, ha escollit.

tagonista indiscutible. L’attrezzo és conformat pels elements més dispars: armes, escales, bicicletes, joguines,
8
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El Tomeu Coll més metòdic s’intueix a Comèdia de l’art. Potser és l’obra amb un treball previ més eloqüent.

d’humor. Sotmet la figura perfecta, sobre la qual té un domini absolut, a diferents sessions deformatives. El cos

Els estaments medievals més significatius activen el procés creatiu. El Rufante (o Pantalone), que era un per-

del personatge forçut és exageradament musculat, amb un sexe excessivament extens. Un cop més reconeix

sonatge avar, és reinterpretat per Coll com un tipus d’empresari egoista, interessat, enfilat al damunt d’una

que ha reprimit les proporcions per tal de no provocar rebuig en l’espectador.

peanya, com qui no té l’alçada. El cavaller esdevé pura aparença que amaga la covardia més insolent; Coll
l’identifica amb la classe que té el poder a les mans, travades. De fet, el personatge va ben vestit, amb un casc

El clàssic Ser o no ser peca d’evidència, segons les seves pròpies paraules. De fet, l’artista reconeix que és

d’armadura, sense conviccions fortes; no porta calçons, qui sap si per iniciativa pròpia. La Colombina esdevé

l’obra menys enigmàtica. Una figura té el món a les mans, mentre l’evidència d’una calavera sura en el fons

una fèmina interessada. La forta atracció que sent pel cavaller no li és un impediment per establir-se al costat

abstracte. Coll redibuixa la història amb afany, esquivant la imatge que Shakespeare reservà per a un clàssic.

del Rufante per pur interès. La crítica que suscita aquest personatge en l’artista li provoca tal rebuig que tan sols
pren forma d’una sabata de taló d’agulla i una fletxa marca la direcció de la seva atracció. L’Arlequí era un per-

L’únic tríptic de la sèrie, Teatre d’ombres, és dedicat a l’acció creativa. Amb trets autobiogràfics, Coll assumeix

sonatge mesquí; els rombes que identifiquen la seva vestimenta acompanyen una rata, que observa l’escena i

que vivim en una societat capritxosa, en la qual és fàcil obtenir el que desitjam. En un mateix instant, un desitja i

representa el poble, que, agosarat, sobreviu.

l’altre obté. Som figures contornejades, éssers buits. Un llumet de taula il·lumina un pot amb pinzells. Hi percebem la solitud que per força l’artista pateix en l’acte creatiu, la necessitat que l’envaeix de parlar del món i tres

Coll insisteix a guiar la meva atenció en els petits detalls plàstics. Els drippings negres que regalimen subtilment

 tan sols tres  empremtes de la seva mà.

pel centre de la superfície pictòrica, com si es tractàs de la característica llàgrima negra sobre el rostre blanquinós de l’Arlequí, són un exemple d’aquesta insistència entusiasta.

La Comèdia, la Tragèdia i la Tragicomèdia tanquen «El teatre de la vida». Per a Coll, la Comèdia és el dia i la
Tragèdia, la nit. La gamma cromàtica s’enfosqueix per mostrar la fam d’un nen famèlic. Mentre, en l’obra desti-

El Drama no podia absentar-se d’«El teatre de la vida». Ens acompanya en el nostre dia a dia. Les armes són un

nada a la Comèdia, un nen vestit amb corbata gaudeix de joguines i dedica la mirada d’indiferència a la misèria.

punt de discòrdia constant. La possessió d’una arma és poder i emboira el sentit comú. Per la gran superfície

Potser aquesta obra ha estat la més complexa quant a execució. No és una obra crítica. L’artista reconeix amb

pictòrica suren armes en presència d’una escena que ens regira la consciència. Aquest cop l’artista hi posa

certa vergonya que tots hem estat així en la nostra infantesa. Hem tingut més del que volíem. Cromàticament

rostre. Un cop més, Coll evita recrear-se en una escena excessivament dramàtica. La presència de la sang tan

l’artista exposa el seu propi discurs: «El blau boneja, el vermell és més xerec».

sols és cromàtica, fins i tot les avarques del menut són del color que corre per les nostres venes.
Una mirada al passat. Un cop més l’escala defineix l’obsessió de Tomeu Coll vers el pas del temps. La vellesa
L’obra de Tomeu Coll inevitablement ens trasllada a escenes oníriques surrealistes. L’artista sembla desfogar-

de l’avi, símbol d’unes arrels profundes, se serveix d’un bastó. La Tragicomèdia és cruel, contradictòria, surre-

s’hi. Una dona atractiva amb ulleres de sol, sense faldilla ni calçons, amb evidents aires de grandesa, dóna

alista, divertida… Un terme mitjà, un ocre entre la foscor de la Tragèdia i la claror de la Comèdia. En definitiva:

l’esquena amb desvergonyiment a un pròcer que exerceix de cambrer. Teatre de l’absurd retrata la societat

absurd, tant com regalar una bicicleta a algú que ja no hi pot colcar.

amb el món animal al seu servei, un món que depèn plenament de nosaltres, i que maltractam amb indiferència.
El tractament que Coll fa de la imatge frega la bellesa, perquè almanco nosaltres, la societat, tenim l’opció de

Lluny d’espantar-se, lluny d’avergonyir-se... diu el que pensa, ofegat per la sinceritat, sense paraules, tan sols

crear realitats belles. L’artista destaca la necessitat de parlar de les nostres actuacions vers els boscos, el món

pinta. Renega del fer per fer, de la hipocresia, i advoca per una pintura sincera, amb l’esperança que ens faci

animal… Bé s’hi val un llenç.

returar per uns instants. Pinta amb la intenció de reconciliar-nos amb uns principis perduts.

La nostra societat és, en un tant per cent molt elevat, insolvent quant a principis estables. Molts vivim amb
devoció les normes establertes en un credo absurd. Un dels deu manaments ben bé podria ser el culte al cos.
La buidor que ens genera el nostre entorn, la volem fer desaparèixer reforçant el nostre aspecte físic, amb la

Bel Font

qual cosa confirmam que el nostre esperit no és susceptible de salvar-se. A Teatre grotesc, Tomeu Coll braveja

Selva, novembre de 2009
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EL TEATRE DEL MÓN

I

II

III

L’escenari és fosc i terrós.
S’entreveu la mar gran, l’escuma,
l’esquerp roquissar, el crepuscle
quan alguns focus l’il·luminen.
La lluna és el teló de fons
perquè desitjam l’impossible.

Ens debatem entre la infància
i la tomba. Patim l’origen,
ens persegueix l’ombra d’Adam,
i pujam graons per sortir-ne.
Graviten cercles com planetes,
làmpades, ombres i gatells.
Deixam petjades i la barca
a la deriva: el dolor
s’escampa, batega, s’instal·la.
Però som muts, i cecs, i sords,
no coneixem els engranatges
ni veim els fils de les titelles.
Empesos pel mateix sender
som reflex i mirall alhora.
Exageram per ser visibles
però al final ens sentim sols
i la culpa ens menja per dins.

De les mans sorgeix el llenguatge
i amb les mans hem de transgredir
per tenir veus i colors pròpies,
recuperar la gravetat
i arrelar a la terra altre cop
trobant l’equilibri entre el nin
que fórem i la mort que ens xiula.

Sebastià Sansó
Lió-S’illot, desembre de 2009
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Obres

[Cat. 1]

Clown
Tècnica mixta damunt tela
81 x 65 cm

[Cat. 2]

Drama
Tècnica mixta damunt tela
162 x 195 cm

[Cat. 3]

Comèdia
Tècnica mixta damunt tela
100 x 65 cm

[Cat. 4]

Tragèdia
Tècnica mixta damunt tela
100 x 65 cm

[Cat. 5]

Teatre Modern
Tècnica mixta damunt tela
195 x 130 cm

[Cat. 6]

Lecoq
Tècnica mixta damunt tela
130 x 162 cm

[Cat. 7]

Ser o no ser
Tècnica mixta damunt tela
60 x 60 cm

[Cat. 8]

Teatre de la crueltat
Tècnica mixta damunt tela
97 x 130 cm

[Cat. 9]

Teatre futurista
Tècnica mixta damunt tela
150 x 150 cm

[Cat. 10]

Grotesc
Tècnica mixta damunt tela
46 x 38 cm

[Cat. 11]

Teatre d'ombres
Tècnica mixta damunt tela
60 x 180 cm tríptic

[Cat. 12]

Teatre de l'absurd
Tècnica mixta damunt tela
162 x 195 cm

[Cat. 13]

Tragicomèdia
Tècnica mixta damunt tela
130 x 97 cm

[Cat. 14]

Comèdia de l'Art
Tècnica mixta damunt tela
130 x 260 cm díptic

[Cat. 15]

On anam
Tècnica mixta damunt tela
200 x 200 cm

He disfrutat molt amb aquesta obra de
teatre, especialment en el descans.
Groucho Marx

Tomeu Coll
Lloseta (Mallorca), 1979
Exposicions individuals
2010

«El teatre de la vida». La Misericòrdia (Palma)
«Tempus fugit». Galeria Vanrell (Palma)
«El teatre de la vida». Centre cultural Claustre del Carme (Maó, Menorca)
«El teatre de la vida». Espai Mallorca (Barcelona)

2009

«Nunca es tarde para hacer nada», galeria Quórum (Madrid)

2008

«En transición», galeria Gema Llamazares (Gijón)

2007

«Què sap el peix de l’aigua on viu tota la vida?», galeria Vanrell (Palma)
«Palabras pintadas», galeria Quórum (Madrid)

2005

«Inquietudes», galeria Gema Llamazares (Gijón)

2004

«Frases», galeria Vanrell (Palma)
«El camí de la ment», galeria Cunium (Inca)

2002

Es Mercantil (Inca)

2001

Es Xarop (Manacor)

Exposicions col·lectives
2010

«Artistes amics», Ajuntament de Barcelona (districte de Gràcia) i Centre Artesà Tradicionàrius (Barcelona)
«Art Madrid» cinquena edició, amb la galeria Vanrell de Palma
«Artistes amics», Museu d’Art Contemporani (sa Pobla)

2009

International Art Fair, Boston Arts Center (Estats Units) amb la galeria Quórum de Madrid
Premi Dijous Bo, Sa Quartera (Inca)
«Artistes amics», Can Creu d’Inca (Capdepera)
CREAilles, Espai Ramon Llull (Palma)

Currículum

«Artistes amics», Claustre de Sant Domingo (Inca)
«Artistes amics», Bodegues Can Ribas (Consell)
Col·lectiva Rotary Club, galeria Can Gener (Inca)
48

49

2008

2007

Lineart 2008, Flanders Expo (Gant, Bèlgica) amb la galeria Quórum de Madrid

2004

Lineart 2004, Flanders Expo (Gant, Bèlgica) amb la galeria Quórum de Madrid

XXX Certamen Internacional d’Arts Plàstiques Vila de Binissalem, Casal de

XXV Certamen de Pintura Vila de Costitx, Ajuntament de Costitx

Cultura Can Gelabert (Binissalem)

III Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)

Recinte firal de l’aeroport de Son Sant Joan (Palma)

XX Certamen de Pintura Vila d’Andratx, castell de Son Mas (Andratx)

«Pequeño formato», galeria Puchol (València)

XVIII Certamen de Pintura Sant Marçal, centre cultural S’Escorxador (Marratxí)

«Obra gràfica», Addaya Centre d’Art Contemporani (Alaró)

II Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici de les Escoles Velles (ses Salines)

Subhasta per a ASPANOB, Teatre de Lloseta

2003

II Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)

Fundació Es Convent (Inca)

XVII Certamen de Pintura Sant Marçal, centre cultural S’Escorxador (Marratxí)

Nit d’Art i Copes, Verd Galeria (sa Pobla)

XV Certamen de Pintura Son Carrió, sala d’exposicions Ca ses Monges (Son Carrió)

VII Certamen Internacional de Pintura Jove, Fundació Barceló (Palma)

XXIV Certamen de Pintura Vila de Santa Maria del Camí, sala d’exposicions (Santa Maria)

«Gravats», galeria Evento (Binissalem)

I Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici de les Escoles Velles (ses Salines)

Recinte firal de l’aeroport de Son Sant Joan (Palma)
DeARTE Contemporáneo, sisena edició (Madrid) amb la galeria Vanrell de Palma

2002

I Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)

I Premi de Pintura de Muro
2006

XXIII Certamen de Pintura Vila de Costitx, Ajuntament de Costitx

Projecte «Noves presències» 2004-2005, Dionís Bennàssar Galería de Arte (Madrid)

Premis

Projecte «Noves presències» 2004-2005, Espai Mallorca (Barcelona)

Segon premi en el XXV Certamen de Pintura Vila de Costitx (2004)

«15%», exposició itinerant organitzada per la revista Sa Plaça (Sineu, Binissalem, Lloseta,

Primer premi en el III Certamen de Pintura Vila de Lloseta (2004)

Pollença, Alcúdia i sa Pobla)

Segon premi en el I Certamen de Pintura Vila de Lloseta (2002)

Holland Art Fair 2006 (la Haia, Holanda) amb la galeria Quórum de Madrid
DeARTE Contemporáneo, cinquena edició (Madrid) amb la galeria Vanrell de Palma

Altres activitats
2009

Records de festes (pregó de les festes de Lloseta). Interpretació i obra plàstica (200 x 350 cm;
tècnica mixta). Centre Sa Mina (Lloseta).

2005

Lineart 2005, Flanders Expo (Gant, Bèlgica) amb la galeria Quórum de Madrid

2005

Pintura escènica per a l’obra teatral Roïssos (600 x 600 cm, tècnica mixta sobre llenç). Teatre de Lloseta.

Marb Art, Palacio de Ferias y Congresos (Marbella) amb la galeria Quórum de Madrid

2004

Etapes de la creació (instal·lació). Llenç (200 x 300 cm, tècnica mixta) i quatre peces (156 x 56 x

«25 anys de premis» (Costitx)

122 cm, 85 x 28 x 22 cm, 48 x 19 x 9 cm i 132 x 28 x 59 cm; ferro, guix i esmalt). Exposició 		

Holland Art Fair 2005 (la Haia, Holanda) amb la galeria Quórum de Madrid

«Frases» (Nit de l’Art).

Addaya Centre d’Art Contemporani (Alaró)
DeARTE Contemporáneo, quarta edició (Madrid) amb Addaya Centre d’Art Contemporani d’ Alaró

Obra en col·leccions

«EcoEFFECT» (organitzada per l’associació cultural Albercuix Art d’Acció), Claustre de Sant

Consell Insular de Mallorca

Domingo (Pollença)

Fundació Sa Nostra
Ajuntament de Lloseta
Teatre de Lloseta
Museu de Lluc
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Pensar en voz alta, pintar…
La tranquilidad de Biniamar se ve gratamente perturbada ...
Tomeu Coll invita al Teatro de la vida.
Un acierto, un sobresalto, un paseo por los cimientos éticos y morales de esta sociedad. La delicadeza plástica de
Coll se contrapone a la debilidad de este entramado.
El teatro de la vida se propone, cuando menos, hacer temblar, con la convicción que caracteriza al artista, estos
cimientos. La pincelada honesta del joven artista nos expone.
El argumento se dibuja y redibuja en un entorno abstracto, en el que el ocre, en todas sus variantes tonales, amaina el espíritu crítico, y en más de una ocasión cínico, del creador. En este punto es donde el artista se abre, para
hacerme ver la importancia que da a los pequeños detalles. Escuetas apariciones de colores como el rojo o el azul
parecen vitales en este ciclo creativo.
Tomeu Coll es transparente como el agua no contaminada que reposa en algún rincón de la Tierra. Se confiesa
desde nuestro primer encuentro. Su sencillez, es un referente a lo largo de la conversación. Recuerda con nostálgico entusiasmo, una de sus primeras exposiciones en el Mercantil de Inca, como una de las mejores. Con los pies
en el suelo, no acaba de adaptarse a la parte más frívola del arte. Parece cuestionarse a sí mismo por el hecho de
criticar un sistema en el que se comercializa con su pincelada, y del que forma parte con evidentes reservas. Una
contradicción más.
Las piezas que conforman esta exposición han surgido de forma casi espontánea. Cuando se empezó a plantear
El Teatro de la vida estaba convencido de que tomaría un camino desdibujado, abstracto.
Es significativo que el artista se haya querido acompañar en esta ocasión por la obra ¿Hacia dónde vamos? (2007),
tiempo atrás ya catalogada, como quién se quiere convencer de su propio destino pictórico.
Creía firmemente haber tomado una dirección demasiado concreta. Un primer paso con brotes sólidos podría ser
Teatro Moderno. Incluso se había hecho a la idea de reencontrarse con su YO más matérico, alejado de cualquier

Textos en castellano
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ápice de figuración. Humildemente reconoce, asume, que erraba, sin rehusar el interés de la pieza mencionada.
No es fácil borrar a los personajes que se han convertido en sello de un estilo propio. Son personajes extraños, en
muchos casos sometidos al sexo de los ángeles, inquietantes, heladores... con la clara intención de amplificar el grito
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crítico emitido por el artista. Como quién puntualiza imperativo las oraciones más profundas de una conversación

el proceso creativo en presencia de obras acabadas. Éstas tienen que ser trasladadas, no rechazadas, para ser

extensa. Por unos momentos Tomeu Coll se identifica con la figura reivindicativa, eje de la obra.

digeridas en la distancia.

Coll es meticuloso, reflexivo, justifica sus propios errores... una reafirmación de sus convicciones se hace ne-

Mi teoría toma fuerza cuando, sin querer, estoy a punto de pisar unos apuntes en los que se intuye el análisis del

cesaria. No está preparado para establecer una conversación con ausencia de signos de puntuación, parca en

artista hacia la filosofía platónica. Acto seguido me hace saber que estoy sentada en la butaca que lo sabe todo de

palabras, al fin y al cabo, sin figuras. Al mismo tiempo se aferra, con resignación, a la capacidad de la abstrac-

él. A la plástica visceral precede un periodo de reflexión, que se desarrolla en un rincón concreto del estudio. Me

ción de expresar infinitamente.

puedo imaginar a Tomeu Coll contando hasta 13 antes de decir, pintar, lo que piensa.

A pesar de todo la figura es, todavía, imprescindible. Es tanta su importancia que no tan sólo no ha sido capaz de

Su estudio, por sí solo abre el alma de Coll. Entre estas cuatro paredes biniameras el artista es un libro abierto.

desdibujarla sino que la ha enriquecido con expresiones en el rostro. Parece extrañado de encontrarse en un punto
creativo en el que no creía estar. La creatividad no entiende de brújulas, ni nortes inspirativos.

Podríamos pasar horas conversando, pero necesito entender.

Tiene tanto que decir...

¿Por qué el Teatro?

El artista se relaja, se libera, cuando la conversación se traslada a su estudio. Nada más entrar, pone música. Nada tiene

Analizando los orígenes del Teatro desde la Antigua Grecia, donde θέατρον significa “sitio para contemplar”, pasan-

que ver con la música que lo ha acompañado en el intenso proceso creativo, desde Lluís Llach hasta el último hallazgo:
Prodigy, éste último parece haberlo entusiasmado especialmente... insistente, resume la experiencia como divertida.

do por el análisis profundo de las Moralidades representadas con frecuencia a finales de la Edad Media, hasta llegar
al mensaje, la visión, de Coll.

Muchos traducirían la preparación de una exposición como una angustiante experiencia creativa. La juventud, la

El artista invita a contemplar su obra, donde el protagonista no es otro que nosotros mismos, observadores desfavo-

picardía y el cinismo de saberse creador de un mensaje crítico hacia un sistema en el que se integra, lo divierten,

recidos, delante de personajes que no se convierten en individuos, representan virtudes (pocas) o vicios abstractos

antes, durante y después de un parto sin dolor.

que desgraciadamente identifican a nuestra sociedad. En la Edad Media el protagonista coincidía con los más diversos atributos morales que lo intentaban llevar por el buen camino.

El coraje de Coll hace que no se esconda de nada, algunos recortes de papel esbozan una parte de su proceso
creativo. A pesar de todo él quita importancia a mi descubrimiento, no creo que la existencia de anotaciones previas

Nada más lejos. El perfil autocrítico del joven Coll es un impedimento para aconsejar con una actitud moralizadora a

sea tan poco significativo. La necesidad de ordenar ideas y conceptos condiciona la tarea de cualquiera.

alguien. A pesar de todo no tiene ningún miramiento a la hora de secuestrar nuestra conciencia por unos instantes
con el fin de someternos a un ejercicio de introspección ética.

No parece preocuparse cuando adivino parte de su sistema operativo. Cada obra tiene su recorte de papel con unas
pautas que parecen escritas en clave. Un método de ordenación de ideas que parece útil a la hora de plantear una

LA VIDA ES TEATRO. Nuestra sociedad, desgraciadamente, se rige por la contradicción más absurda, frívola, des-

exposición con tantos argumentos exhibidos, desprotegidos.

baratada, insensata... al fin y al cabo: inmoral.

Reconoce con desenvoltura que tiene tanto que decir, que necesita hacerse esquemas, que se convertirán en

Estamos de acuerdo.

punto de partida de una tarea intensa. Tanto que las obras que conforman El Teatro de la vida han sido ejecutadas

Cuanto antes seamos conscientes mejor entenderemos las opciones que nos quedan.

al mismo tiempo. Como quien no puede controlar una verborrea desbordante, no consiente alojar en su espacio

Coll nos hace pasear por una recopilación de espejos, donde más de uno y una nos veremos reflejados... sin malicia,

vital un lienzo en blanco. Al mismo tiempo se descubre como un ser con manías que no le permiten continuar con

pero con cierta picardía, el artista nos expone.
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El artista ha creado un atrezzo sin estridencias, que se recrea sobre un fondo abstracto con el ocre como prota-

El Tomeu Coll más metódico se intuye en Comedia del Arte. Quizás es la obra con un trabajo previo más elocuente.

gonista indiscutible. El atrezzo se conforma por los elementos más dispares: armas, escaleras, bicicletas, juguetes,

Los estamentos medievales más significativos activan el proceso creativo. Ruzante (o Pantalone) era un personaje

máscaras, huellas de la mano creadora, el círculo, el mundo,… en cambio elimina lo que exactamente podría identi-

avaro, es reinterpretado por Coll como un tipo de empresario egoísta, interesado, montado encima de una peana,

ficarse como “el apuntador”: La palabra. En este caso Coll no quiere darlo todo hecho, digerido.

como quien no tiene la altura. El Caballero, se convierte en pura apariencia que esconde la más insolente cobardía,

Tan sólo la frase Le regard m’emporte au movement, refuerza un personal homenaje a Jacques Lecoq, y las teorías

Coll lo identifica como la clase que tiene el poder en las manos, unas manos torpes. De hecho el personaje va bien

del dramaturgo hacia el movimiento.

vestido, con un casco de armadura, sin convicciones fuertes, no lleva pantalones, quien sabe si por iniciativa propia.
La Colombina se convierte en una fémina interesada. La fuerte atracción que siente por el caballero no es un impe-

En algunos momentos Tomeu Coll podría definirse como un tramoyista, que va variando el decorado según el men-

dimento para establecerse al lado de Ruzante por puro interés. La crítica que suscita este personaje en el artista, le

saje. Estaríamos hablando de un decorado abstracto, en el que sigilosamente salen figuras, a menudo oníricas,

provoca tal rechazo que tan sólo toma forma de un zapato de tacón de aguja, que se acompaña con una flecha que

surrealistas, que cuentan historias, de algunas con trasfondo trágico, de otras incluso cómicas.

marca la dirección de su atracción. El Arlequín era un personaje mezquino, los rombos que identifican su vestimenta
acompañan una rata, que observa la escena y representa el pueblo que, atrevido, sobrevive.

Las obras se convierten, en conjunto, en una experiencia visual agradable. Se genera diálogo entre las diferentes piezas.

Coll insiste en guiar mi atención hacia los pequeños detalles plásticos. “Drippings” negros que se derraman sutilmente por el centro de la superficie pictórica, como si de la característica lágrima negra sobre el rostro blanquecino del

Un diálogo que Tomeu Coll nos propone entre Teatro Futurista y Teatro de la crueldad, y que nos lleva inevitablemen-

Arlequín se tratara, es un ejemplo de esta entusiasta insistencia.

te a la reflexión. El gran avance que ha supuesto la Revolución Industrial, sin saber hacia dónde vamos, se contrapone al mal que de ésta se ha derivado. Dos figuras estoicas vestidas con una bata de peón de fábrica, color verde

El Drama no podía ausentarse del Teatro de la Vida. Nos acompaña en nuestro día a día. Las armas son un punto

militar, sin pantalones, protegidos por una máscara que evita la inhalación de un mundo tóxico, protagonizan una

de discordia constante. La posesión de un arma es poder y ciega el sentido común. Armas se sostienen por la gran

historia, nuestra historia. Un rincón de la superficie pictórica ha sido despojada del ocre para ensuciarse con un gris

superficie pictórica, en presencia de una escena que retuerce nuestra conciencia. Esta vez el artista pone rostro.

inquietante... tal cual como si el artista hubiera tirado restos radiactivos sobre el lienzo. Desmoralizante. Realmente

Una vez más Coll evita recrearse con una escena excesivamente dramática. La presencia de la sangre tan sólo es

la palabra se torna innecesaria.

cromática, incluso las “avarques” del menor son del color que corre por nuestras venas.
La obra de Tomeu Coll nos traslada inevitablemente a escenas oníricas surrealistas. El artista parece desahogarse.

El artista busca el impacto, renegando de la indiferencia. Con El Teatro de la crueldad, Coll hace un paréntesis en

Una mujer atractiva, con gafas de sol, sin falda ni pantalón, con evidentes aires de superioridad, da con desvergüen-

nuestra conversación para mencionar La Fura dels Baus, sin pretender generar la transgresión que suponen sus

za la espalda a un primate que ejerce de camarero. El Teatro del absurdo retrata a la sociedad con el mundo animal a

puestas en escena. Una figura se desgarra el vientre dejando entrever sus entrañas irreales. El artista parece reacio

su servicio, un mundo que depende totalmente de nosotros, y que maltratamos con indiferencia. El tratamiento que

a generar malestar, incluso rechazo, en el observador. Cuando ya es suficiente... sabe parar. Un corazón despro-

Coll hace de la imagen roza la belleza, porque al menos nosotros, la sociedad, tenemos la opción. El artista destaca

porcionado completa la escena. Coll busca la reacción de la gente cuando se le ofrece TODO. El todo según el

la necesidad de hablar de nuestras actuaciones en los bosques, hacia el mundo animal, que bien valen un lienzo.

artista es entregar sin condiciones el corazón. Nuestro mundo, insolidario, ignora cualquier reacción sensata ante la

Nuestra sociedad es, en un tanto por ciento muy elevado, insolvente en cuanto a principios estables. Muchos vivi-

generosidad natural, que no espera nada a cambio.

mos con devoción las normas establecidas en un credo absurdo. Uno de los diez mandamientos podría ser el Culto
al Cuerpo. El vacío que nos genera nuestro entorno, quiere desaparecer reforzando nuestro aspecto físico, confir-

El espíritu autocrítico del artista está claro en Clown: Un personaje con claras referencias al creador pictórico, ridi-

mando así, que nuestro espíritu no es susceptible de salvarse. En Teatro grotesco, Tomeu Coll alardea de humor.

culizante. Tomeu Coll se atormenta cuando toma conciencia de la frivolidad que rodea el mundo del Arte. El artista

Somete la figura perfecta, sobre la que tiene un dominio absoluto, a diferentes sesiones deformativas. El cuerpo del

reconoce su padecimiento cuando sale del estudio, tras finalizar una sesión intensa. Se intenta convencer de que

personaje forzudo es exageradamente musculoso. Con un sexo excesivamente extenso. Una vez más reconoce

ha pintado para él, a pesar de que en el fondo sabe que exhibirá su alma pictórica, exponiéndose a la crítica. Es

que ha reprimido las proporciones con el fin de no provocar rechazo en el espectador.

inevitable convivir con condiciones. Pero es el camino que libremente, con resignación, ha escogido.
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El clásico Ser o No Ser, peca de evidencia, según sus propias palabras. De hecho el artista reconoce que es la obra
menos enigmática. Una figura tiene en sus manos el mundo, mientras la evidencia de una calavera flota en el fondo
abstracto. Con afán, Coll redibuja la historia, esquivando la imagen que Shakespeare reservó para un clásico.
El único tríptico de la serie, Teatro de sombras, es dedicado a la acción creativa. Con rasgos autobiográficos Coll
asume que vivimos en una sociedad caprichosa, en la que es fácil obtener lo que deseamos: en un mismo instante
uno desea y el otro obtiene. Somos figuras contorneadas, seres vacíos. Una lamparilla de mesa ilumina un bote
con pinceles. La soledad que a la fuerza el artista sufre en el acto creativo, la necesidad que le invade de hablar del
Mundo, y 3, tan sólo tres, huellas de su mano.
La Comedia, la Tragedia y la Tragicomedia, cierran El teatro de la Vida. Para Coll la Comedia es el día, y la Tragedia
la noche. La gama cromática se oscurece para calibrar el hambre de un niño famélico. Mientras en la obra destinada
a la Comedia, un niño vestido con corbata disfruta de juguetes, dedica la mirada de indiferencia a la miseria. Quizás
esta obra ha sido la más compleja en cuanto a ejecución. No es una obra crítica. El artista reconoce con cierta vergüenza que todos hemos sido así en nuestra infancia. Hemos tenido más de lo que queríamos. Cromáticamente el
artista expone su propio discurso: “El Azul es bueno, el Rojo malea”.
Una mirada al pasado. Una vez más la escalera define la obsesión de Tomeu Coll hacia el paso del tiempo. La vejez
del “padrí” (abuelo), símbolo de unas raíces profundas, se sirve de un bastón. La Tragicomedia es cruel, contradictoria, surrealista, divertida. Un término medio, un ocre entre la oscuridad de la Tragedia y la claridad de la Comedia. En
definitiva: Absurdo, tanto como regalar una bicicleta a alguien que ya no puede montar en ella.
Lejos de asustarse, lejos de avergonzarse... dice lo que piensa, ahogado por la sinceridad, sin palabras, tan sólo
pinta. Reniega del hacer por hacer, de la hipocresía, aboga por una pintura sincera, con la esperanza de que nos
detenga por unos instantes. Pinta, con la intención de reconciliarnos con unos principios perdidos.

Bel Font
Selva, noviembre 2009
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