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T O M E U

C O L L

EL LLENGUATGE DE LA CREACIÓ
La creació té mil llenguatges i camins, i ens permet passejar-nos entre històries plenes de colors i sonoritats,
narrades a través d’una pintura plena de poesia o d’una literatura plena de matisos. De manera individual,
pintura i literatura transmeten emocions i sensacions plenes, però si interactuen, ens envien un missatge
que té molta més força. Bipolaritat, a més d’una prova de la maduresa artística de Tomeu Coll, és també la
voluntat de mostrar el maridatge de diferents llenguatges creatius. Mentre l’artista preparava aquest projecte,
que servirà per escenificar la recuperació de l’Espai Illes Balears al País Valencià, participava en dues altres
exposicions de combinació entre paraula i imatge: Projecte Versus (Incart, Sa Quartera) i 40 anys, quaranta
poetes, XL artistes que es tracta d’una exposició col·lectiva que commemora el 40è aniversari de la Universitat
de les Illes Balears (UIB) i que ha estat comissariada per Antoni Torres Martorell.
És ben fàcil comprovar, a través de les exposicions en les quals ha participat o que ha protagonitzat, ja siguin
individuals o col·lectives, que Tomeu Coll té molt present la força de la paraula per acompanyar les textures,
les rugositats i les tonalitats de les seves creacions. Diàleg, memòria, silenci, cor, terra, aire, camí, inquietud i
sentiments són paraules presents en la seva trajectòria com a pintor i en els títols dels seus treballs creatius.
Tomeu Coll, que es caracteritza per utilitzar un llenguatge visual on conviuen l’abstracció i la figuració, juga
ara amb la combinació del color i la paraula. I ho fa mesclant materials, textures i tonalitats amb els versos de
Manel Marí, Pere Joan Martorell, Laia Malo i Lucia Pietrelli. El resultat és un viatge entre illes i, al mateix temps,
una conversa íntima entre un pintor i quatre poetes, entre cinc amics, entre el que eren i el que són, i el que
no tornaran a ser. També entre el que eren i no deixaran de ser mai, a pesar de l’absència d’un d’ells. Perquè
la pintura, la literatura, la vida i la creació són viatges. En ocasions, és un viatge molt curt; en altres, té molts
ports on atracar. Llarga vida a la pintura, a la literatura i a l’amistat.

Fanny Tur Riera
Consellera de Cultura, Participació i Esports del
Govern de les Illes Balears
Illes Balears/País Valencià, maig de 2018

LES COSES COM REALMENT SÓN
Bipolaritat és el terme amb què es coneix un trastorn mental que cursa amb l’alternança de períodes
aguts d’eufòria i depressió, saltejats amb pensaments obsessius. L’estat d’ànim natural en l’artista, dirien
alguns, tot i que això no sigui cert, o no del tot. El fet és que les persones que pateixen trastorn bipolar
són vistes més aviat amb recel pels seus conciutadans, i que la bipolaritat té mala premsa, tot i que l’alta
cultura i l’alta política en vagin plens. Mozart, Hemingway, Lincoln, Churchill, Poe i fins i tot Virginia Woolf
i Frank Sinatra eren bipolars. I també Van Gogh, per esmentar un pintor, tot i que hi ha motius per pensar
que tampoc no va ser l’únic en la seva severa disciplina de l’esperit.
Ignoro quina és la relació personal, si n’hi ha, del nostre pintor, Tomeu Coll, amb la bipolaritat.
Però així és com ha decidit titular aquesta nova entrega del seu art, tal vegada perquè, en la mesura que
la bipolaritat implica contradicció i tensió de contraris, hem de partir de la idea que tots en som d’alguna
manera, de bipolars. No es tractaria tant d’un diagnòstic com d’una característica del que coneixem com la
condició humana. Els animals no es contradiuen, o ho fan molt rarament i, quan això passa, gairebé segur
que serà com a conseqüència d’un error. No fan una cosa i a continuació una altra d’aparentment antagònica,
o incompatible. Ni pensen una cosa i després fan la contrària. Nosaltres en canvi, els humans, fem això
sovint, per no dir cada dia. La tensió entre el que som i allò que voldríem ser, entre la realitat i el desig
per expressar-ho en termes clàssics, és una constant que ens defineix. Que això ens acabi abocant a una
patologia ja és una altra qüestió, que naturalment no podem descartar. Però el conflicte, i en conseqüència
el drama, ens és inherent i no el podem defugir, per bé que molts optin per fer-ho veure. Tomeu Coll no
defuig allò que el defineix com a ésser humà, i tal vegada per aquest motiu titula la seva exposició amb un
terme de la psiquiatria i, sobretot, tal vegada per aquest mateix motiu pinta el que pinta i ho pinta com
ho pinta. Al final és una qüestió de (falta de) coherència, una problemàtica que sol preocupar els artistes
rigorosos. Tomeu Coll n’és un.
Possiblement la sinestèsia tingui alguna cosa a veure amb la bipolaritat tal com se’ns mostra a través
dels quadres de Tomeu Coll. En literatura la sinestèsia és una figura retòrica, i consisteix en l’associació

de percepcions físiques, captades pels sentits, amb sentiments o altres experiències diguem-ne emotives
de l’individu. Va sovint lligada amb la metàfora, i per això es parla sovint de metàfores sinestèsiques, amb
aquell gust per l’esdrúixola (que és una paraula esdrúixola) habitual en la retòrica (que també és una
paraula esdrúixola). Però la sinestèsia poètica té el seu equivalent en neurofisiologia: per a aquesta disciplina
mèdica, la sinestèsia és la interferència, o l’assimilació conjunta, dels diferents sentits corporals en una
mateixa percepció. Persones que, per exemple, toquen un objecte que té una determinada textura i, al
mateix temps, veuen sons i escolten colors. O noten gustos a la llengua i al paladar. No recorden ni associen
aquestes sensacions entrelligades, sinó que les senten realment així, de forma simultània a partir d’un únic
estímul. De les persones a les quals els succeeix això, la neurofisiologia en diu persones sinestèsiques. I, de
la mateixa manera que en retòrica la sinestèsia va lligada a la metàfora, en medicina se sol relacionar amb
alteracions mentals que distorsionen la percepció. La qual cosa ens remet a aquelles portes de la percepció
a les quals es referia William Blake: “si les portes de la percepció fossin netejades, aleshores les coses
apareixerien als ulls dels homes tal com són, infinites”.
Charles Baudelaire, de qui desconec si era o no era una persona sinestèsica però que va tenir
una vida indecent i devastada, i que es desdoblava de poeta i crític d’art, va definir la sinestèsia tal i com
l’entenen en la poesia i la pintura modernes amb un dels poemes de Les flors del mal, que du per títol
“Correspondències”:
“Com ecos que es confonen a una llarga distància
dins una tenebrosa i profunda unitat,
tan vasta com la nit i la claredat
entre olors, sons, colors, s’estableix consonància.
Alguns perfums són tendres com la carn dels infants,
dolços com oboès, verds com prats inefables...”

Tot a l’esquerra un petit bosquet de bedolls. Encara molt joves, els troncs blancs tendres, i les
branques pelades. Només camps foscos, finament llaurats en línies rectes. Al mig d’aquest cercle immens
un llogarret, solament algunes cases d’un blanc grisenc. Al bell mig un campanar. La petita campana, en
estirar-li la corda fa: deng, deng, deng, deng, deng...”

Etcètera (la versió en català és la de Xavier Benguerel). Amb aquest sonet, Baudelaire en va tenir prou
per definir un dels fonaments de la modernitat, dins la qual ens trobem encara immersos, apuntant directament
al problema de la coherència artística, o de la falta d’aquesta coherència, o de la seva impossibilitat. És allò
que, només uns anys després, diria Marcel Duchamp a propòsit de la seva manera de fer art: “M’he forçat a
mi mateix a contradir-me per tal d’evitar d’adaptar-me al meu gust particular”. No fer allò que un tendeix a
fer. No fer allò que es voldria o fàcilment es podria fer. Fer i desfer per no deixar de fer. La contradicció, la
tensió entre la realitat i el desig. O entre l’objecte i la seva representació.
Vassily Kandinsky, de qui també ignoro si va ser una persona sinestèsica però que en tot cas era un
home molt circumspecte i que, a més de pintor, es desdoblava de poeta i músic (tocava molt bé el piano), va
escriure, a la mateixa època que Duchamp deia les coses que acabem de llegir, un llibre de poemes en llengua
alemanya que va titular sinestèsicament Klänge, és a dir, Sons. Eren poemes escrits com a acompanyament o
prolongació d’un projecte pictòric amb el mateix títol, i que consistia en una col·lecció de gravats a la fusta.
És a dir, que Kandinsky feia art d’aquest que ara en diem plàstic, escrivia poemes d’aquells que en diem en
prosa, i del resultat de tot aquest procés creatiu en deia “sons”, un mot que ens remet a la música. Un dels
poemes de la sèrie porta també un títol que és sonor i visual alhora (“Campana”), i em sembla oportú que el
recordem, en la versió en català signada per Feliu Formosa, Elisabet Garriga i Ramon González:
“Una vegada a Weisskirchen un home va dir: “mai, no ho faré mai”.
En aquell mateix moment a Mühlhausen una dona va dir: “carn de vedella amb rave picant”.
Casdascú havia dit la seva frase perquè no podia ser d’altra manera.
Tinc una ploma a la mà i escric amb ella. No hi podria escriure, si no tingués tinta.
L’animal fort i gros que mastegava i mastegava amb deler, el van atordir amb cops de martell repetits
amb rapidesa, que li colpejaven el crani sordament. Es va desplomar. Una obertura en el cos va deixar córrer
la sang lliurement. Molta sang espessa, enganxosa, que feia olor, fluïa sense fi.
Amb quina meravellosa habilitat li fou arrencada la pell gruixuda, calenta, vellutada, recoberta de pèls
blancs i bruns que formaven un bell ornament. Pell arrencada i olorosa carn vermella fumejant.
Molt plana, una terra que plana es perd en tots els horitzons.

Als quadres que formen “Bipolaritat”, Tomeu Coll estableix diàleg amb els poetes Pere Joan
Martorell, Lucia Pietrelli, Laia Malo i Manel Marí (mort aquest hivern passat), i amb els seus llibres de
poemes de publicació més recent, titulats respectivament Mitologia, V, Afollada i Tavernàries. Ho fa fins
al punt d’incorporar-ne fragments, dels poemes, que en mans i als ulls de Tomeu Coll es converteixen
en elements visuals. L’artista desenvolupa d’aquesta manera el que ell mateix anomena “simbiosi entre
art i paraula”, que ja ha explorat en anteriors mostres del seu treball (“Jugant en silenci”, “Retalls de
memòria” o “La Caverna”, per esmentar només les immediatament anteriors a “Bipolaritat”) i que
en aquesta ocasió, més enllà d’un recurs, esdevé el nucli germinal de l’exposició, el seu motor i, diria
gairebé, la seva raó de ser. Com si Tomeu Coll capgirés l’horaciana consigna ut pictura poiesis per
recórrer l’itinerari invers, de la poesia a la pintura. Tal vegada per forçar-se, com Duchamp, a no fer allò
que el subjectaria al seu gust personal o a la seva tendència natural. Tal vegada per obligar-se a l’esforç de
cercar la pròpia coherència, o la constatació de la seva falta, en la recerca feta per altres dins els camins
de la forma i la llengua poètiques. Com amb els artistes que he mencionat abans, ignoro si Tomeu Coll
és una persona sinestèsica, però és evident que es tracta d’un pintor de cap a peus i que, com a tal, quan
posa els ulls damunt un poema, el que veu és un quadre.
És inevitable ara contemplar els quadres que inclouen referències als poemes de Manel Marí amb un
somriure enyorat de l’amic. En un cas es tracta del títol d’un poema (“In vino veritas”); en els altres, de versos
extrets d’altres poemes (“amb rauxa has cavalcat, prest, al congost”, de “Centaures”, i “la bellesa s’espera en
el moment que no l’esperes”, de “Sobrut a una cambrera”). Inevitablement, també, hi veig també una bella
indicació de la pervivència que sens dubte li espera a l’obra del poeta prematurament absent. També, un senyal
de la plenitud feliçment present de la poesia de Laia Malo, de Lucia Pietrelli i de Pere Joan Martorell.

I quan, forçant-me a no seguir la meva inclinació natural, reprenc el sentit de la via indicada per la màxima
horaciana per deixar de fixar-me en les paraules i concentrar-me en els quadres, descobresc que en la
tensió entre figuració i abstracció, en la bipolaritat entre allò que és i la seva representació, entre la
realitat i el desig o entre l’objecte i la imaginació que preocupaven Duchamp i Kandinsky, Tomeu Coll du
a terme una intensa i subjugadora indagació en el punt d’equilibri entre els dos extrems, en el punt mig
que en mans d’un artista qui sap si bipolar pot esdevenir un espai d’inesgotable fertilitat, que és el que
finalment veig en tots i cadascun d’aquests quadres, i en el conjunt que formen. “In medio virtus”, per
dir-ho una altra vegada com Horaci. Si no la virtut, el que ens proposa Tomeu Coll és la descoberta d’un
indret des del qual s’adquireix la perspectiva que permet a l’home veure les coses com realment són.
Infinites.

B I P O L A R I T A T

Sebastià Alzamora
Llucmajor, maig de 2018

Amb poemes de:

Manel Marí
Pere Joan Martorell
Lucia Pietrelli
Laia Malo

Manel
36x25 cm
tècnica mixta sobre paper

Pere Joan
36x25 cm
tècnica mixta sobre paper

Lucia
36x25 cm
tècnica mixta sobre paper

Laia
36x25 cm
tècnica mixta sobre paper

Manel Marí

CENTAURES
Al Sebastià Alzamora, amb les peülles
També, germà, tu has vist besar els centaures
que envesteixen amb ànsia l’eix d’un llavi,
mentre el seny enemista l’anca equina
i l’ésser pren distància amb l’èsser híbrid.
Has vist el que han malvist els qui es mutilen
i amputen la fragància que els hormona,
la testa amb el gest trist, callant les coces,
ensumant-se aquest ranci anhel dels bípedes.
Ho has vist i no has callat, i has tret la vara
per reclamar la gesta del cavall
i no pas la modesta humanitat
amb què s’ha conformat la nostra espècie:
amb rauxa has cavalcat, prest, al congost
per on instint i testa han fet drecera.

Centaures
100x81 cm
tècnica mixta sobre tela

Pere Joan Martorell
EL DISCURS DEL SOFISTA

Com la fe que reneix en cada creu.
Així la llum s’apaga en cada llar.
Com el foc que ens devora enllà del fred.
Així la cendra sap el nom de déu.
I el nou jorn perverteix la fi de tot.
Demana sang als ulls del cos ferit.
I el temps renova el càntic dels hereus.
Espera que la rel es faci tronc.
Així no cessa el llast de la derrota.
Talment el signe que es renova sempre.
Així la roda gira i es fragmenta.
Talment un ésser fet de grans de sorra.

60x60 cm
tècnica mixta sobre tela

El sofista

Qui sap on jeu el do de la promesa?
Avui la veritat és un miracle.
Qui vol sortir del pou de la mentida?
Demà serem les ombres del perdó.

Lucia Pietrelli
D’on venen els trets,
no t’ho podré dir.
Si era una mare
fent-se bosc,
o un pare degotejant
herba i olor.
Si és dels cabells
que neix la sang,
si és pell
tota mirada.
D’on ve el rostre,
no t’ho podré dir.
Quan som ulls
vessant el verd.
Quan amb els dits
a la boca
només vull
parir-te llum.

Vessant el verd
130x300 cm
tècnica mixta sobre tela

Laia Malo

Jo que cremo com vereno
de la llengua de serpent,
quan l’empenys de la cistella
vers la cova entre les cuixes
on hi guardo els pecats
de des que em van sortir les dents,
et deixo anar infern avall
cada tres vespres,
faig que es tanquin totes les finestres
i només vegis què s’ encén rere els meus ulls:
un foc follet ---la bestiesa
del cos grillat --- cor de tubercle.

Rere els meus ulls
195x130 cm
tècnica mixta sobre tela

Manel Marí

CONSTANTS VITALS

Sabeu que hi ha vegades que no entenc
allò d’anar morint? M’hi resisteixo.
Ben cert, sé que et degrades o que et crèmes
i que l’aire és distint quan no el respires,
que arribaran vesprades sense incendis,
que abocaré l’instint als murs insípids,
i que un cop apartades les matèries
seré tan sols l’extint ésser que calla.
I què en voleu? M’hi fot i no m’ hi estic
de revoltar-me i creure que sóc viu
-vull dir, sóc viu del tot i avís d’estrèpit-,

60x60 cm
tècnica mixta sobre tela

Constants vitals

reclamar-me en el deure d’aguantar,
d’obstinar-me a ser l’heura que als murs medri
i optar per cridar el mot que em desfibril·li.

Pere Joan Martorell
EL POETA

Diuen els vells del poble que fa temps,
als jardins que voregen casa meva,
va viure i va morir un estrany poeta.
Parlava amb els moscards i amb els centaures.
Tenia el mal costum de menjar poc
i beure tot el dia vi barat.
Diuen que no tenia ni parents
ni amics: tan sols un ca pucer i raquític.
I tal vegada aquí, en aquesta alcova,
va estimar amb frenesia alguna dona.
Qui sap si aquesta calç de les parets
amb la seva agonia es va tacar.

200x200 cm
tècnica mixta sobre tela

El poeta

Diuen que els meus poemes són la veu
que ell cada nit sentia al mig del cor,
que el meu cos és calcat a la seva ànima.
I la meva tristesa són els ulls
amb què es llançà al fons brut del riu Estígia.

Manel Marí

IN VINO VERITAS
Amb tot el que he begut potser ja va sent l’hora
que ho aneu fent vosaltres, lectors, no us penseu pas
que l’encert vertical dirà gaires més coses
que aquesta tombarella que academitza el cercle,
no vull pas la raó, i encara menys la meva,
però és cert que em recluta de ple un neguit de corbes,
d’esmenar una esperança de coartades sòbries:
la raó rectilínia, la veritat més alta,
no us la podreu mai creure, disculpeu, ni borratxos.
Si a penes si podem saber que som qui som,
que més enllà del ventre nominal de la mare
tenim poques certeses, tret de les voluntàries
-aquelles que ens convenen per pura sanitat,
com l’absència dels déus, que vés tu a saber si…,
com que no hi ha un infern, que pensa que si no…-,
la certesa és el crim que endormisca l’estrèpit,
que apaivaga l’instint cabdal de la recerca;
tot, amb tanta certesa, ja hauria esdevingut
un fet reproductiu del més alt conformisme,
no ja el geocentrisme, que, al capdavall, n’ hi ha,
ni tan sols el fruir de la carn i el peix cru:
la certesa impedeix de somiar altres òrbites

i aquest deler mestís dels àpats i del foc,
la certesa convoca les raons cap endins
com el bacteri audita els glòbuls blancs ineptes.
Beveu, beveu, lectors, abans d’escrutar l’ànim
amb què el vi inventaria verins i altres pregàries,
no deixeu que l’estat ben mirat de la raça
us estalviï el pols accelerat del dubte,
és ara que hi ha el corc que us esmena les pàtries
que heu de pensar d’on sou, i d’on voldríeu ser
i d’on ja heu palesat que no us volen pas d’ ells,
i així tindreu l’empenta necessària i tan útil
per tibar les fronteres cap a l’abast dels braços.
Amb tot el que he begut potser ja va sent l’hora
que ho aneu fent vosaltres, lectors, que sigui el vi
que restauri el llindar del que voleu sentir
o d’allò que voldríeu dir en un moment de febre,
reclameu que un espasme sincer us esmeni els
dogmes sense embolcalls amables. Collons, planteu-hi cara
al seny fossilitzat! Beveu, i destruïu-lo!

In vino veritas
150x120 cm
tècnica mixta sobre tela

“... el que em queda de tu
sóc només jo”

“Si t’ho penses, és ara, a mitja vida,
quan t’has guanyat el dret de mirar enrere,
i potser tens encara un mínim de marge...”

Lucia Pietrelli

A la cava del plaer
pedrera de fills.
Marejada contra:
buit amb sal
car finalment sé
que només
em prenyarà el Temps.

... i tindrà els teus ulls
200x100 cm
tècnica mixta sobre tela

Laia Malo

Corre, de pressa,
[escorre’t , de pressa..!]
…el temps fa tanta via
que la mola ja no roda,
ja s’encalla, ja grinyola, i l’espira
incendia les entranyes, car t’oblides
que l’espiral no va a parar mai al seu centre sinó que n’ix.
He descobert que a l’Univers hi ha forats negres
mentre asborbia el vostre semen des del meu buit:
no m’ hi cap res més que un tot pleníssim
[puc preservar-hi, durant anys, tanta materia
sense aconseguir mai de la vida transformar-la,
que he optat per fer-la rebotar, també a raig, cap a vosaltres].

Cèrvix
4 x 30 x 30 cm
tècnica mixta sobre tela

Manel Marí

SOBRUT A UNA CAMBRERA
L’espurneig que em fereix l’ull...
J. Salvat-Papasseit. El poema de la rosa als llavis

Una brusa es clivella i acapara
les promeses carnals de tota una època,
hi ha una mirada en fals com que no mira,
el reüll s’aparella amb el silenci
i s’hi guaita una estrella bruna, indòmita,
vibra el mugró descalç quan l’ull el besa,
un insolent graal s’exposa al nervi
i a l’instint que garbella els costums nobles.
Cal tenir l’ull atent, que la bellesa
s’espera en el momento que no l’esperes
i et convoca a uns instants d’eternitat
per ja no ser un de tants, ser l’escollit
que assisteix a l’esclat d’ uns focs de pell
que incendien l’ingrat destí dels éssers.

Sobrut a una cambrera
81x65 cm
tècnica mixta sobre tela

Laia Malo

Tinc tant d’ amor per repartir!
Para-hi les mans, porta’m un càntir
i ampolles… És el meu patrimoni!
El pare em vengué al dimoni,
la mare esdevingué en màrtir,
i el seu idil·li trabucà en mi.

Patrimoni
100x81 cm
tècnica mixta sobre tela

“Tu supliques aigua
i jo
amb el sol cremat
prenc foc”

“i serà una mort lenta
si hi anem com per tot
de p u n t e t e s”

Lucia Pietrelli

S’obren camí, ens eixamplen.
Ens fan caure amarats de cap a peus.
Hi ha paraules que no hauríem de viure,
una esquerda al cervell o al llit
que de cop es fonen
en una única frontera.
Fes-li l’amor a la vida.
L’avui ressona de la meva retina a la teva pell.
El contacte entre l’humor vitri i les cèl·lules mortes.
Sigil·losa, discreta, la pau dels contraris.
Som vius?

La pau dels contraris
100x81 cm
tècnica mixta sobre tela

Pere Joan Martorell
EL CIRC
(A la meva filla Catalina)
El pallasso va caure just sortir.
Els nins reien, contents, sense aturall.
El cercle de colors de plàstic vell,
aquell gran escenari de tafurs
i trapezistes cecs davant l’abisme,
ens salvava del fred d’allà defora.
Sentíem, persistents, sobre la lona
de l’envelat, aquelles gotes lentes,
afilades talment els ulls dels corbs.
I les ungles d’aquell ós gegantí
que es cremava ballant dalt del tambor.
La contorsionista, el domador...,
fent-se un ullet lasciu i cridaner,
havent fet aquell ball entre les feres,
partiren, fosca endins, a compartir
el ritu antic des que la carn vol carn.
Com s’ho fa el mag per treure’s del capell
negre un colom blanquíssim i un conill?
Per què el presentador, un vell arlequí,
excèntric i groller, plora i riu tant?

Jo et guardava una mà dedins la meva,
tendra com un petit ocell ferit,
bategant al compàs del fuet gruixat,
de pell dura i memòria fidel.
Un mariner ben fort i musculós
amb una bena als ulls, sobre una bici
amb una sola roda gegantina,
voltava per la pista, lleuger i àgil.
Després comparegueren les dansaires,
totes amb malles de colors vius, primes
i ben pintades prop del so dels músics.
Al final tots sortírem junts al cercle.
Repartiren per tots besos, rialles...
No sé si algú va entendre els meus desitjos,
una abraçada dolça per fugir
de cada nit esquerpa, una pell fina
per engegar els fantasmes, i un bon vi
que em faci servar tot allò que fórem.

El circ
180x100 cm
tècnica mixta sobre tela

Laia Malo

Vaig ser una nena que es perdia pel bosc
cercant follets dels que anaven nus als contes.
Sé ben segur que n’ hi ha hagut moltes.
Anit, quan tot a casa es desperta,
l’he sentida com reia ---afollada,
vora el gerani mort de la terrassa.
M’ha parescut incorruptible el seu caràcter d’aleshores.
I, tanmateix, quan m’he girat,
jo era el follet allà al mirall
i treia fongs pels genolls i els colzes.

Allà al mirall
150x120 cm
tècnica mixta sobre tela

Manel Marí

Si allò que toca aprende
és fer l’ullada tendra
que encaixi al seu capcot,
li costa, però traga
mentre la sang s’amaga
fent com si se li’n fot.

I es pensa que la vida
l’esmena i l’invalida
el que ha viscut abans,
que escull el nervi tard
i odia aquest covard
que es fa sang a les mans.

La sang de tanta calma
s’escola per la palma
i s’aposenta als dits,
quan la sang que pertoca
és la sang de la boca
que ha callat els seus crits.

I anticipa un colp dur
i planifica l’odi
i preveu l’episodi
en què es deixarà endur,
i concep un estrall
i un avalot insigne,
quan la sang que l’indigna
rellisca pel mirall.

I anticipa un colp dur
i planifica l’odi
i preveu l’episodi
en què es deixarà endur,
deixar que el nervi al pit
maduri una pedrada
perquè d’una vegada
sagni qui no ha patit.
200x200 cm
tècnica mixta sobre tela

He vist els ulls de l’ànsia
penjats a la distància
de qui ho ha perdut tot
i estreny els punys i calla
les ungles de metralla
fent com si se li’n fot.

Tango amb pedres

TANGO AMB PEDRES

Pere Joan Martorell
EXTINCIÓ
(Somni de cascall entre algues i arena)

I peixos sense escates, gran ocells
amb les ales enceses, rates negres,
unicorns i centaures, monstres vils
i estranyes criatures invisibles
varen fugir corrents a l’horitzó.
Tot era un gran desori de laments
i de crits, un combat a vida o mort
amb el bateig sacríleg de l’imperi
de les cendres nocturnes fent-se fosca
condemnada al preludi del no res.

L’aigua i el fred seguien, aquell dia,
atemorint els somnis dels infants
i els records plorinyosos dels anyells.
Les cases s’esbucaven dins l’argila
i als horts regnaven mosques i virons.
De sobte un llamp ferest ho encegà tot.
La sentor congelà els bleix dels difunts.
Un fong de fum glaçat arribà al cel
i ja res no quedà per existir.
Sols les pedres i el fang, els jeroglífics
i l’art dels nigromants, la por i el foc,
les llegendes, l’enyor dels vells amants.
I també una llavor dins aquell ventre
que el gran déu del desig pogué engendrar.
150x150 cm
tècnica mixta sobre tela

Tot seguit, antics temples i remotes
coves van caure sota el renouer
de milers i milers de muriacs
clarividents, vinguts del llast del món
amb un missatge clar de foc i drames.

Els rius de lava ardent cap a la mar.
Els mars contaminats sobre la terra.
Les collites perdudes i els ramats
desfets rere l’aroma dels narcòtics,
castigats pel mercuri i el dolor...

Extinció

Començà tot després de l’últim tro.
Desfent la terra plena d’arrels molles
s’aixecaren aquells morts oblidats
pels vells déus, poc després de mitjanit,
i obriren, descarnats, els braços nus
contemplant la tenebra de l’enllà...

Lucia Pietrelli

No puc dir
que penetra
que toca
que beu

cos
terra
mot

Si morissin les paraules

60x60 cm
tècnica mixta sobre tela

Silenci

quin nom diré
després?

B I P O L

A R I T A T

Manel Marí

Manel Marí (Eivissa, 1975- València, 2018), poeta i guionista
de televisió. Llicenciat en Sociologia per la Universitat de
València, i amb estudis de psicologia a la mateixa universitat,
va publicar Poemes en gris (1999), Poemari de descortesia
(2000), Clarisse (2000), Patrimoni dels dies (2001), Deshàbitat
(2004), No pas jo (2006), Suite a mitges (2006) i El tàlem
(2008), alguns dels quals han sigut reconeguts amb diversos
premis literaris. El seu darrer llibre, Tavernàries (2016), escrit
entre l’Eivissa natal, la València d’acollida, el Castelló conjugal
i l’Alboraia eterna, va ser guardonat amb el Premi Alfons el
Magnànim de Poesia 2016. Ha estat reconegut a títol pòstum
per tota la seva trajectòria vital i poètica.

Pere Joan Martorell

Pere Joan Martorell (Lloseta, 1972) és poeta, narrador i
crític literari. Ha publicat, entre llibres de poesia i narrativa, una
quinzena d’obres. D’entre aquestes, cal destacar les novel·les
Nocturn sense estrelles (2006) i Llibre de les revelacions (2007),
els reculls de contes Art de trobar veritat (2002) i Vides errants
(2013), a més dels poemaris Dansa nocturna (2007), Aquest Cor
(2012) i Mitologia (2017). Ha rebut nombrosos premis i ha estat
recollit en diferents antologies, tant de poesia com de narrativa.
S’han fet traduccions de la seva obra a diverses llengües. Fou
membre fundador de les Edicions de Salobre i actualment
escriu sobre llibres a la secció «Cos de lletra» del diari Última
Hora. Les seves últimes publicacions són Luis Maraver, el viatge
infinit (2017) i la novel·la La memòria de l’oracle (2018).

Lucia Pietrelli

Lucia Pietrelli (Itàlia, 1984) és una escriptora i traductora
italiana que resideix a Mallorca. Fa anys que escriu la seva
obra directament en català. Creu en l’escriptura com a eix
anatòmic i com a batalla oberta amb el propi cap i el propi
cos. Entre les seves publicacions que travessen la poesia
i la narrativa, podem recordar les darreres: els poemaris
Ortigues (Adia Edicions, 2015), V (Cafè Central, 2016) i
Violacions (Adia Edicions, 2017); i la novel·la Cadenes (Premi
Joanot Martorell de Gandia, Edicions 62, 2015).

Laia Malo

Laia Malo (Berga, 1984) és escriptora, traductora i músic.
Com a poeta, ha publicat L’abc de Laia Martinez i Lopez
(2009), L’estiu del tonight, tonight (2011), Cançó amb esgarrip
i dos poemes (2015) i, enguany, Venus volta (2018). El recull
que centra aquesta obra, Afollada (2016), és un cant a la
llibertat i parla de mares i filles, i de la creació. És la meitat
del duet d’electrovers Jansky, que porta els seus poemes a les
pistes de ball internacionals. En la seva obra, vol recuperar
els vincles primigenis entre poesia i música, i experimentar
amb nous formats.

Tomeu Coll
Lloseta (Mallorca), 1979
Exposicions individuals

2015

«Retalls de memòria», Museu de Porreres

2018

2014

«Jugant en silenci», galeria Espai d’Art 32
(Pollença)

2013

«Dotze i tretze, vint-i-cinc», galeria Marimón
(Can Picafort)
«Estructures», C.O.A.C. (Terrassa)

2016

«Bipolaritat», Arxiu del Regne (Palma); Espai
Octubre- Centre de Cultura Contemporània
de València.
«Diàleg vertical», Es Polvorí (Eivissa)
«La Caverna», Centre d’Art Sa Quartera (Inca)

2012

«Aquest Cor de terra», Museu Can Prunera
(Sóller); Museu d’Art Contemporani Can Planes
(Sa Pobla)
«Aquest Cor de vi», Bodegues Macià Batle (Santa
Maria)

2011

«Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender
peligroso», galeria Quórum (Madrid)

2010

«El teatre de la vida», Espai Mallorca (Barcelona);
C. C. Claustre del Carme (Maó, Menorca); C.
C. de La Misericòrdia (Palma)
«Petit format», C.C. Can Gelabert (Binissalem)
«Tempus fugit», galeria Vanrell (Palma)

2009

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

2008

«En transición», galeria Gema Llamazares
(Gijón)

2007

Quartera (Inca)
«Vent» IncART, Claustre de Sant Domingo (Inca)
«40 anys, quaranta poetes, XL artistes», Sa Riera,
UIB (Palma); Torre dels ducs de Medinacelli, (Es
Verger, València)
«Algaidart», Ajuntament d’Algaida
«Setze de les illes», galeria Marimón (Can
Picafort).
2017

«4 mallorquins» Torre dels ducs de Medinacelli
(Es Verger, València)
«Art per la vida 2» C.C.La Misericòrdia (Palma)
«Inauguració» Galeria Horts 1 (Pama)

2016

«L’art de l’Art de Ramon Llull», CAT
(Barcelona); Espai Octubre - Centre de Cultura
Contemporània de València
Museu del Calçat, kollflex (Selva)
«Art è», C.C. Can Gelabert (Binissalem); C.C.
Son Tugores (Alaró); C.C.Sa Mina (Lloseta)

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

2015

Galeria Bellange, (Estocolm, Suècia)
Sky Gallery Art’s (Barcelona)
«L’art de l’Art de Ramon Llull» UIB (Palma)

2005

«Inquietudes», galeria Gema Llamazares (Gijón)

2014

2004

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

«Making links» Waterfront Art Project
(Southport, Anglaterra)
«U somni de Cecili» Bodegues Can Vidalet
(Pollença)

2002

Es Mercantil (Inca)

2013

2001

Es Xarop (Manacor)

«Spectrum Miami» (Estats Units)
«El buit de l’aire» Espai d’Art 32 (Pollença)
«Accions» Palau d´Aiamans (Lloseta)
«Foc» Espai d’Art 32 (Pollença)
«IncART» Claustre de Sant Domingo (Inca)
«ArTeula» Tresoreria de la Seguretat Social
(Palma)

2012

«ArtExpo» Nova York
«Accions» Palau d´Aiamans (Lloseta)
Galeria Bellange, (Estocolm, Suècia)

Exposicions col·lectives
2018

«Art per la vida 2», Museo Man de Camelle
(Camariñas, Galícia); Rialto Living (Palma);
Auditòrium d’Alcúdia
«Projecte Versus» IncART, Centre d’Art Sa

«SUPERMARKET 2012» - Stockholm
Independent Art Fair. (Suècia)
«Rompre els murs de silenci» Museu de Pollença,
Museu d’Art Contemporani Can Planes
(Sa Pobla).
«P.I.T.» -gravats- C.C. Can Pere Ignasi (Campos),
C.C. Sa Quartera (Inca)
«Atreveix-te a amirar-Amazonia» C.C.
La Misericòrdia (Palma)
«Subhasta fundació UNES» Hotel Mirador (Palma)
«ArTeula» C.C. Sa Fàbrica (Esporles)
2011

2010

«Projecte BOTART» Baur au Lac (Zurich, Suïssa)
«Cross Temptations» Atlantic Gallery (Nova York)
Galeria Geraldes da Silva (Oporto, Portugal)
«P.I.T.» (gravats) C.C. Sa Fàbrica (Esporles),
C.C. can Prohens (Felanitx)
«Projecte Bombai» IncArt (Inca)
«ExpressArT» Atlantic Gallery (Nova York)
«Rompre els murs de silenci» SACMA(Manacor),
Auditori de Sa Màniga (Cala Millor), C. C. de La
Misericòrdia (Palma), Auditori de Sta Margalida.
C. C. Can Gelabert 2006-2010 (Binissalem)
«Trazos comuns» C. C. Terras de Lemos (Lugo)
«Any Chopin», C.A.T. (Barcelona), C.C. Can
Gelabert (Binissalem), C.C. Claustre del
Carme (Maó)
«Els límits de la figuració». Fundació Coll
Bardolet (Valldemossa), Torre dels enagistesMuseu de Manacor.
«BotART II».Hotel Mardavall (Calvià)
HotArt Basel (Suïssa)
Villa Massoury, (Mónaco)
«Els límits de la figuració». Museu Krekovic
(Palma), Auditori de Sa Màniga (Cala Millor)
Art Madrid, cinquena edició. Amb la galeria
Vanrell
«BotART II». Can Ribas (Consell)
IncART. Escultures. Claustre de Sant
Domingo (Inca)

«Artistes amics», Centre d’Art Tradicionàrius
(Barcelona) i Museu d’Art Contemporani
(Sa Pobla)
«Any Chopin» Instituto Cervantes (Varsòvia),
St James’s Gallery (Londres),
S’Alamera
(Eivissa), Consolat de Mar (Palma), Museu
d’Art Contemporani (Sa Pobla), Auditori de Sa
Màniga (Cala Millor), Sala d´exposicions de La
Caixa (Formentera).
2009

2008

2007

International Art Fair, Boston Arts Center
(Estats Units). Amb la galeria Quórum
«XXI Premi Dijous Bo», Centre d’Art Sa Quartera
(Inca)
«Artistes amics», Can Creu (Capdepera),
Claustre de Sant Domingo (Inca) i Bodegues
Can Ribas (Consell)
«CREAilles», Espai Ramon Llull (Palma)
Col·lectiva Rotary Club, galeria Can Gener (Inca)
Lineart 2008, Flanders Expo (Gant, Bèlgica).
Amb la galeria Quórum
XXX Certamen Internacional d’Arts Plàstiques
Vila de Binissalem, Casal de Cultura Can
Gelabert (Binissalem)
Recinte firal de l’aeroport de Son Sant Joan
(Palma)
«Pequeño formato», galeria Puchol (València)
«Obra gràfica», Addaya Centre d’Art
Contemporani (Alaró)
Subhasta per a ASPANOB, Teatre de Lloseta
Fundació Es Convent (Inca)
Nit d’Art i Copes, Verd Galeria (sa Pobla)
VII Certamen Internacional de Pintura Jove,
Fundació Barceló (Palma)
«Gravats», galeria Evento (Binissalem)
Recinte firal de l’aeroport de Son Sant Joan (Palma)
DeARTE Contemporáneo, sisena edició
(Madrid). Amb la galeria Vanrell
I Premi de Pintura de Muro

2006

2005

Projecte «Noves presències 2004-2005», Dionís
Bennàssar Galería de Arte (Madrid)
Projecte «Noves presències 2004-2005», Espai
Mallorca (Barcelona)
«15%» (Sineu, Binissalem, Lloseta, Pollença,
Alcúdia i Sa Pobla)
Holland Art Fair 2006 (la Haia, Holanda). Amb
la galeria Quórum
DeARTE Contemporáneo, cinquena edició
(Madrid). Amb la galeria Vanrell
Lineart 2005, Flanders Expo (Gant, Bèlgica).
Amb la galeria Quórum
Marb Art, Palacio de Ferias y Congresos
(Marbella). Amb la galeria Quórum
«25 anys de premis» (Costitx)
Holland Art Fair 2005 (la Haia, Holanda). Amb
la galeria Quórum
Addaya Centre d’Art Contemporani (Alaró)
DeARTE Contemporáneo, quarta edició
(Madrid). Amb Addaya Centre d’Art
Contemporani
«EcoEFFECT» (organitzada per l’associació
cultural Albercuix Art d’Acció), Claustre de
Sant Domingo (Pollença)

2004

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)

2003

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)
XV Certamen de Pintura Son Carrió, sala
d’exposicions Ca ses Monges (Son Carrió)
XXIV Certamen de Pintura Vila de Santa Maria
del Camí, sala d’exposicions (Santa Maria)
I Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici
de les Escoles Velles (ses Salines)
2002

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

Obra en col·leccions
Museu Can Prunera
Museu d´Art Contemporani Can Planes
Museu de Porreres
Museu de Lluc
Consell Insular de Mallorca
Fundació d’Art Pere Serra
Fundació Sa Nostra
Fundació Caixa Colonya
Ajuntament de Lloseta
Teatre Lloseta

Tomeu Coll

www.tomeu-coll.com

L

a contradicció,
la tensió entre
la realitat i el desig.

