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“Sense més deixà enrere el passat, amb l’única ca-

bòria de conquerir el món, el seu món. Tornà. Era 

ell, en aparença. Jovencell, despreocupat, informal, 

amb amagatalls a la mirada, inquiet, ansiós, divertit. 

Quan obrí l’ànima, ens havíem perdut en la seva for-

ça: Una pinzellada de vida”

En algun moment de la nostra existència sentim la 

necessitat de retrobar-nos, reafirmar-nos. 

És precisament en aquest instant en que la nostra 

vida és sotmesa a tota una sèrie de canvis: canvis 

encara més evidents en l’obra de l’artista que retor-

na als seus orígens.

Certament Joan Àvila, passats uns anys d’exili vo-

luntari a la cosmopolita Barcelona, s’instal·la, es 

restableix a Mallorca, a la tranquil·litat de la forania. 

Un canvi a ulls de molts, abismal.

La pintura del jove Àvila ha crescut. 

L’inevitable pas del temps madura les sensacions. 

Malgrat tot intuïm certa transició pictòrica camí d’un 

major creixement.

Ens retrobam amb un artista que no s’entreté amb 

la pintura, l’aprofita divertint-se’n. Viu, amb convic-

ció, la pintura de dins cap a fora. 

La seva sèrie Informalismes ens mostra una obra 

viva per sí sola, amb una actitud rebel, informal, di-

nàmica, provocadora, inconforme. Qui sap si amb 

una intenció reivindicativa.

El Joan Àvila de fa un temps, un tant voyeur, caça-

dor d’imatges quotidianes gairebé recurrents, rete-

nia qualsevol imatge que esdevingués excusa per 

omplir el llenç amb traç díscol i alhora segur.

L’Avui per avui de l’artista, el delata. Ha gestat el 

canvi. És evident. 

Sembla trobar inspiració  en una inesgotable tas-

ca de recerca d’imatges preconcebudes, creades o 

captades per tercers. Malgrat tot és inevitable ima-

ginar-se l’artista, caçador de seqüències pròpies. 

Així i tot es recrea cercant imatges, extretes de fonts 

massificades de difusió, imposades per la publici-

tat, Internet… 

Imatges que relaciona contranatura, contraconceptu-

alment, al manco a simple vista. Dues icones incon-

nexes són superposades per l’artista amb traça a la 

superfície pictòrica. Àvila sembla lligar caps que cre-

men.

L’evidència del sentit d’una imatge prefabricada, es 

perd pinzellada amunt, pinzellada avall. Gràcies en 

part a la relació aparentment estranya entre els mo-

tius treballats. 
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Un cilindre superposat a una motocicleta, homenat-

ge a la característica Vespa,  desbarata la prime-

ra lectura que l’espectador fa de l’obra. La relació 

iconogràfica és lícita més enllà d’apreciacions pu-

rament visuals.

Amb certa obsessió, selecciona imatges,  prenent 

l’opció repetitiva, com qui no es creu capaç d’assi-

milar una imatge a la retina.  

L’afusellament iconogràfic tan sols es clou pels lí-

mits de la superfície pictòrica. Així l’artista és ca-

paç de repetir incansable un mateix motiu, siguin 

bombetes o cotxes, com qui fa un estudi anatòmic 

cercant el domini del cànon de Políclet.

Cal fer especial menció a la temàtica automobilís-

tica que centra gran part de la sèrie Informalismes. 

Joan Àvila sembla trobar en la forma del cotxe una 

font d’inspiració, capaç d’atipar la seva curiositat. 

Tant se val si és un model clàssic, o bé un model 

obsolet pel pas del temps, al cap i a la fi és vàlid per 

activar el procés creatiu.

Sembla fugir de la figura humana, potser fatigat 

per encaixaments estètics. Precisament la temàtica 

que tant identificà Àvila temps enrere, ara tan sols 

es descobreix en unes poques obres que prenen 

protagonisme tant pictòricament com eròtica. Amb 

atreviment despulla el cos de la dona, estudiant 

els seus moviments entre la picardia i l’obscenitat 

(no és nou trobar aquesta picada d’ullet en l’obra 

d’Àvila). El tractament de la sexualitat més barroera 

es converteix en pura sensualitat artística, com una 

reinterpretació dels dibuixos eròtics d’Egon Schie-

le. Com qui madura els seus desitjos carnals amb 

l’elegància de l’anàlisi acurat de la bellesa del cos 

femení, més enllà d’intencions pornogràfiques.

La sèrie Informalismes esdevé Joan Àvila, sense 

més. 

Un individu amb inquietuds, crític amb l’ordre es-

tablert, inconformista, informal, més lliure que mai, 

amb sentit de l’humor, cínic amb l’entorn que li ha 

tocat viure, amb gràcia, divertit, enigmàtic, capaç 

de fer befa del poderós imperi d’Il Cavalino Ram-

pante, amb una vaca sense més potència, ni aspi-

ració, que fer servei al camp. 

Camí de la maduresa, l’artista sent la necessitat 

més que mai d’acompanyar-se de la paraula que 

pren protagonisme en aquesta nova sèrie. 

Una paraula per ser llegida des de dins o des de 

fora de l’obra, com qui juga amb l’espill que d’algu-

na manera sembla inspirar l’artista. Jocs cal·ligràfics 

vesteixen i enforteixen tant visualment, i per des-
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comptat, conceptualment el sentit de l’obra. 

Les intervencions cal·ligràfiques semblen seguir el 

mateix esquema iconogràfic. Així la repetició de 

mots com “llum” i “aigua” ofeguen la inconnexió 

d’una fèmina enlluernada sense atendre les dimen-

sions d’una casa escorçada. 

L’espectador és convidat a ser receptor de missat-

ges subliminals, o no, llançats pel jove artista.  

Àvila no és el simple observador que mostraven les 

seves anteriors sèries. Si més no, ara sembla im-

plicar-se amb el seu pensament, la seva ideologia. 

És divertit i alhora reflexiu. No observa el present 

immediat, rumia la imatge segons la va assimilant. 

Malgrat la intervenció de la raó, el seu dibuix ram-

pant esdevé un alè pictòric visceral.

Reconeixem el Joan Àvila en transició per la força 

del seu traç, un traç que es manté lliure dins qualse-

vol afany de sofisticació conceptual.

Els canvis són bons, diuen. El retorn de l’artista a 

Mallorca, amb tot el que comporta, prenya la pinze-

llada. Agosarat reconeix humilment que l’esforç pel 

canvi, ha esdevingut força creativa. 

“Força” és la paraula més sonada en les seves con-

verses, en les que s’intueix la il·lusió per mostrar al 

món els moments que està vivint, experimentant. 

Al davant de la seva obra més recent, reposam con-

cepte i entenem el fruit d’aquest nou període. 

Fa un temps En Joan, des de la Ciutat Comtal, 

m’avançava el nou periple, en converses on es 

mesclava la curiositat, certa enyorança i la il·lusió. 

En alguns moments el pensava despietat per des-

pullar-me de l’efecte sorpresa. 

Així i tot he descobert que no m’avançà més que la 

transició que experimentava a nivell personal. 

Les peces que conformen la sèrie Informalismes han 

estat concebudes a camí entre Barcelona i Mallor-

ca, amb un resultat final que no perd el fil pictòric.

Abans d’instal·lar-se còmodament en el seu dia a 

dia a l’Illa, sentí la necessitat de retrobar-se amb la 

pintura en un indret encara estrany, no descone-

gut. 

Com si d’una explosió creativa es tractàs, començà 

a vestir i desvestir el seu nou entorn. Un entorn que 

ha arrecerat amb gelosia, i que avui ens mostra com 

el seu nou món. El Món que el mou. 

Mentre les vaques pasturin amb aquesta desim-

boltura pel món de l’artista, ens asseguram gaudir 

de l’obra d’aquest jove creador, que s’ha proposat 

evadir-nos de la nostra realitat. 
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obres
en exposició



130x97cm. T. mixta/ tela
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80x160cm. 
T.mixta/fusta
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97x138cm. T.mixta/fusta
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130x97cm. T.mixta/tela
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130x97cm. T.mixta/tela
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122x117cm. T.mixta/fusta
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130x97cm.  T.mixta / tela
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162x130cm. T.mixta / tela
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130x162cm. T.mixta / tela
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147x114cm. T.mixta / tela
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97x130cm. T.mixta / tela
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200x200cm. T.mixta / tela
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46x39cm. T.mixta / tela
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46x39cm. T.mixta / tela
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47x36cm. T.mixta / tela
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81x100cm. T.mixta / tela
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Joan Àvila
Palma de Mallorca, 1980
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Exposicions individuals

2008 “Informalismes” Fran Reus Centre d’Art. 

Palma de Mallorca.

2007  “Connexions”. Galeria Cunium. Inca. 

Mallorca.

         “Estiuejants”. Galeria Artara. Maó. Menorca.

         “Instantànies”. Addaya Centre d’Art 

Contemporani. Alaró. Mallorca.

2006  “Urbanitas”. Fran Reus Centre d’Art. Palma 

de Mallorca.

2005  “Obres Recents”. Addaya Centre d’Art 

Contemporani. Alaró- Mallorca.

          Fundació Tabaluga. Pollença. Mallorca.

2004  Art Jove, Barcelona.

         Espai Pupu, Barcelona. 

2003  Exposició individual “Noves Presències” 

Galeria Mediterrània, Palma. Mallorca. 

Exposicions col·lectives

2008  “Temptacions de St Antoni”. Museu d’Art  

Contemporani, Sa Pobla, Mallorca

 Galeria José Maria de Ibarra, Barcelona

 “Art per la Vida”. Espai Ramón Llull. Plama. Mallorca

2007  “Obra gràfica”. Addaya Centre d’Art 

Contemporani.  Alaró. Mallorca

 “100 anys COVIB”. Binissalem- Manacor- 

Palma – Menorca- Eivissa

 “Imatges raonades”. Addaya Centre d’Art  

Contemporani. Alaró. Mallorca

 “Temptacions de St Antoni”. Espai B Galeria 

d’Art.  Barcelona

2006  “Obra Gràfica”. Addaya Centre d’Art 

Contemporani.  Alaró. Mallorca

 “Col·lectiva Pictòrica de Tardor”- Espai B 

Galeria d’Art.  Barcelona.

 Seleccionat Certamen Internacional de 

Pintura de Binissalem. Mallorca.

 “Amb Menorca al Cap”. Galeria Artara. 

 Maó- Menorca.

 II Aniversari  Fran Reus Centre d’Art. 

 Palma. Mallorca.
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2005 “Trentapertrenta”. Addaya Centre d’Art 

Contemporani. Alaró. Mallorca.

 “Obra gràfica”. Addaya Centre d’Art 

Contemporani. Alaró. Mallorca.

 Galeria Cunium. Inca- Mallorca

 1er Aniversari Addaya Centre d’Art 

Contemporani. Alaró. Mallorca

 “Eco- Effect” – Art d’Acció- Pollença. 

(Mallorca)

2004 Galeria Fran Reus. “Jove Figuració”. Palma 

de Mallorca

 Fundació Barceló. Seleccionat.

 Galeria Plaza, Mallorca. 2004

 Exposició a la seu d’AAVIB, seleccionat al

 1er Concurs de “Pintura Jove d’Eivissa i  

Formentera”.

2003 Supermercat de l’Art, Mallorca.

 Ajuntament de Calvià, finalista Rey en Jaume 

de pintura, Mallorca.

 Sa Grípia de Can Jaume Antoni, Sala d’Art 

Restaurant.

 Exposició permanent de gravats i pintures a  

C.I.P.R.E.S i Llar de la Infància,

 Consell de Mallorca.

2002  Casal Balaguer, amb motiu d’ésser finalista 

al certamen Art Jove en la modalitat d’Arts 

Plàstiques, Mallorca

1999 Ajuntament de Calvià, Art Jove, Mallorca

1997 Auditórium de Palma, Mallorca
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Fires d’Art

2007 JAMART MALLORCA 07 (Estand Addaya 

Centre d‘Art Contemporani. Alaró. Mallorca). 

Palma de Mallorca.

2006  INART (Estand Addaya Centre d‘Art 

Contemporani. Alaró. Mallorca) Girona.

         ARTESEVILLA (Estand Addaya Centre d’Art 

Contemporani. Alaró. Mallorca) Sevillà.

2005  INART (Estand Addaya Centre d‘Art 

Contemporani. Alaró. Mallorca) Girona.

         DEARTE (Estand Addaya Centre d’Art 

Contemporani. Alaró. Mallorca.) Madrid.

2003  ARTEXPO (Estand Galeria Mediterranea, 

Palma de Mallorca) Barcelona. 

Premis

2007  Finalista- XXIX Certamen Internacional de 

pintura de la Vila de Binissalem. Mallorca.

         Accèssit VII Certamen Internacional de 

Pintura Jove – Fundació Barceló. Palma. 

Mallorca

2006  Finalista – XXVIII Certamen Internacional de 

pintura de la Vila de Binissalem. Mallorca.

2004  Seleccionat en el 1er Concurso de Pintura 

“Jove de Eivissa y Formentera”. 

2003  Finalista Rey en Jaume de pintura, Mallorca. 

Ajuntament de Inca

2002  Finalista en el certamen Arte Jove modalitat  

Arts Plàstics, Casal Balaguer. Mallorca 
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