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PINTURA 
d'un 
GIRONI 

UNIVERSAL 
Revista de Gerona se honra hoy en publ icar 

la conferencia pronunc iada por don Juan Gich 

Bech de Carada en el salón de actos de la Casa 

de Cu l tu ra de la D ipu tac ión Provincia l de Ge

rona con ocasión de c lausurarse la exposic ión 

realizada en la misma Casa de Cu l tu ra por el 

p i n t o r José Coll y Bardo le t , o r i u n d o de nues

tras comarcas y conver t ido en gerundense un i 

versa l , gracias al ta lento y a la tenacidad con 

que se ha dedicado al noble ar te de la p i n tu ra . 

Dada la personal idad del conferenc iante y 

el mé r i t o de la conferencia pronunc iada en len

gua vernácula, recompensada, además, con pro

longados aplausos del numeroso y selecto pú

b l ico que llenaba la sala, creemos que será un 

placer para nuestros lectores la posesión del 

texto íntegro de la conferencia a lud ida . 

En Josep Coll i Bardolet ens ha fet l 'obse-
q u i , a tots els g i ron ins , d'una exposic ió, que 
avui acaba la seva públ ica presencia. Una ex-
pos ic ió , que tots haureu admi ra t i que const i -
tueix un compend i mo l t af inat i exacte d'alló 
que és capag de fer Coll, amb els plnzells a la 
má. La setmana passada, vaig estar unes hores 
passejant per aqüestes sales i parant -me, amb 
de lec tado per a con temp la r i anal i tzar I 'obra 
que amorosament Coll Bardolet ha anat cu l -
m inan t i que, ara, a l 'a l tura deis seus jovenís-
sims seixanta anys, estrenats de nou , s'ens apa-
reix, plena de f rescor , viva i jovenívola, tocada 
d 'una serena alegría, i, a vegades perduda dlns 
una nostalgia co lp idora . Totes aqüestes carac-
teríst iques ja t i nd rem ocasió de destr iar- les, al 
l larg d'aquesta xer rada, d'aquestes consldera-
cions que fa ig davant vosaltres i que no teñen 
a l t ra f i na l i t a t ni abast que d i r l 'agra'íment que 
la prov inc ia de Girona té p rop d'en Coll Bardo
let, per la seva genti lesa de por ta r aquí , o l i s , 
aiguades, d ibu ixos , en nombre considerable, que 
supera, de mo l t l larg el centenar i dedicar aques
ta most ra al seu poblé: a Campdevánol . Cree, 
per tan t , que la p r imera cosa que cal fe r és 
par la r una mica del poblé que va veure néixer 
un vai let espabi lat i v iu com una centella a qu i 
posaren en fer- lo c r is t iá el nom de Josep i que 
por ta els cognoms de Coll i de Bardolet . El p r i 
mer nnolt estés arreu de l'área l ingüíst ica cata
lana. La paraula i el cognom Coll, teñen tant 
ampia i diversíssima signi f icació, que podr íem 
passar una hora l larga, per a expl icar-ne les se-
ves var iants . Manel de Mon to l í u af i rma que Coll, 
«en ant ic cáta la, era peí seu sent i t , emparenta t 
amb l ' i ta l iá Colle, el provengal , col, el castellá 
col ina i el f rancés, colline, que son reflexes del 
llatí colle y no de Collum». A ix í és; el que fa re-
referéncia a la d e r i v a d o orográf ica de la paraula 
que moltes altres en té, desde les purament ana-
tómiques, a les d'ús co t id iá . Vol d i r , dones, que 
dir-se Coll, obl iga forga, perqué signi f ica estar 
p ro fundamen t ar re la t i encara que el nostre 
Coll, ha estat r o d a m o n , demost ra que el que en 
ver i ta t li interessa és passar el colls de la vida 
i recalar en un lloc t ranqu i l i abundós de reces 
esp i r i tua l , Peí que fa referencia al Bardole t , 
és un l l inatge existent a Barcelona, Berga, Camp
devánol , Campelles, Castellvell, l 'Escala, Manl leu, 
Sant Feliu de L lobregat , Vic, e t c . és a d i r , arre
lat a muntanya i estés a Barcelona i els seus en-
torns . O n , amic , está la nissaga? A muntanya o 
a c iu ta t? La seva et imología és desconeguda. 
Alcover , d iu que a I tal ia hi ha la c iu ta t de Bar-
let ta, el nom llatí de la qua l , era Bardu l i , que 
podr ia teñir relació a m b el l l inatge cátala. Sem
bla, dones, ni els f i ló legs, no ho acaben de veu
re d a r . I si ells, no t renquen aquesta foscor , 
menys podem fer els que som s imp lement , uns 
aprenents. 

Campdeváno l , avu i , es sent jo iós del seu f i l l . 
Sobreto t , perqué ha víst sempre — e n I 'home I 
en el p i n t o r — a g r a ' í m e n t , a r re lament a la térra 
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que el va veure néixer. Cree que el día de 
I'inaugurado hi havla una colla de campdeva-
noiencs, presidits per el seu batlle \, ?o que va 
agradar-me molt fou la presencia de la quitxalla 
del poblé que esbatanava els ulls d'admiració i 
alegría^ contemplan! I'obra del sen/or Coll, tan 
armoniosament estesa, al llarg de les sales d'a-
questa casa de cultura, Coll, fou també rnfant, 
en aquell poblé i allá va obrir-se la seva sensibi-
litat, plenament vinculat a un paisatge, on la 
naturalesa es mostra abundosa i explica, cada 
día I a cada moment, l'encís fugisser de les se-
ves grades. 

Campdevánol, forma part del partit judicial 
de Puigcerdá; encara que quedi dins l'área d'in-
fluéncia de Ripoll i Ribes, a mig camí d'ambdues 
poblactons, amb la Serra de Montgrony que l'en-
volta. La conca del Fresser, li dona abundancia 
d'aigües i un afluent, de nom que és millor ca
llar, acaba d'arreglar que el rumoreig no s'es-
goti mal. Coll Bardolet, és un enamorat del Pont 
de la Cabreta i de la Creu que pot datar-se del 
segle XV o XVI ¡ en la que lletres gótic-alema-
nyes permeten llegir «bernal lerer/feu aquesta 
creu/ihesus christus/venil in pace/ deus homo: 
factus est et/pro nobis/passus est». 

Campdevánol té molta antiguítat. En l'any 
9ó9, hi ha documents que parlen de «villa Da-
vandali». En 979 de «villa campo de vanalo». 
«Campi de avanal» en 1075. Campo avannali, en 

1081. Campo vandali, en 1147 i posteriorment 
apareix escrit separadament «camp de vanol», 
per a unir-se, per a sempre. L'lnterpretació tnés 
immediata és la de dir que retimología respon 
al fet que per aquelles terres h¡ arrivaren els 
vándals del nord. Botet i Sisó, historiador de la 
nostra provincia afirma que no hi creu en la in
terpretado citada que fou explicada per primera 
vegada per el senyor Balarí. Bé es cert que Al-
cover, font inextingible per la filología catala
na, insisteix en la tesi de Balarl, quan diu que 
l'etimojogia del poblé, probablement arranca 
del llatí «campo de vándalo», segons les formes 
que anteriorment hem citat. Campdevánol era 
lloc reial en el segle XVII i junt amb tot el seu 
districte municipal, és a dir, Sant Cristófol de 
Campdevánol, La Creu, Sant Lloren? de Camp
devánol; Sant Martí D'Armáncies; Sant Pere de 
Huiré, Sant Qutníí de Puigrodon i el Vehinat de 
Dait, pertanyia a la veguería de Comprodon, en
cara que part d'aquella térra havia estat sub-
jecte al monestir de Ripoll. 

Buscant prop de Ilibres i documents de 
Campdevánol, trobem que a princtpjs de segle 
hi havia dues escoles publiques elementáis com
pletes, per a nois i noies; una escola gratuTta 
de carácter parroquial d'ensenyan^a diurna i 
nocturna i una privada de noies, a carree de 
monjes concepclonistes. Vol. dir, dones, que 
Campdevánol estava ben envoltat ¿"escoles i se-
gurament en una d'elles, Coll Bardolet aprengué 
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a llegir i escriure, mentre la seva sensibilitat 
s'anava fent en la plena contemplado de la na-
turalesa. Ara bé; h¡ ha un fet curios a Campde-
vanol. He llegit que a Sant Cristüfo! existía un 
orfeó, amb ensenyan^a de música. No sé si ac-
tualment existeixen ambdues coses, c;o que m'a-
legraria molt pero pensó que, la gran afecció a 
la música que sempre ha tingut en Coll, afecció 
que el va portar a estudiar seriosament el «bel 
canto» i a preparar-se per a sortir a un teatre; 
interés que fa que pint i , moltes vegades, amb 
música al fons, o que organitzi grans coráis en 
llocs de bellesa única de Mallorca, aquesta gran 
afieló, dones tal vegada va sorgir i es canalitza 
desde t'orfeó de Sant Cristófol. 

En el text que ha escrit Joan Alavedra per el 
catáleg de la present exposició, explica el pas 
de Coll per Vic, on trebailava, com aprenent en 
Cobra de la decoració que Sert feia a la Cate
dral. Allá va demostrar el seu temperannent viu 
com una centella, despert; l'afany de treball que 
ha caracteritzat i carácter!tza la seva vida, la 
voluntat fermíssima d"anar endavant, de gene
rar, sens defalliment una vocació que ell vela 
clara i que culminaría, tot i que es posessin al 
seu davant, acumulant-se, les dificultáis. La vida 
i l'obra de Coll, és una entrega plena, un il-lusio-
nat camí, buscant dreceres, per arribar com 
mes avlat millor a la plenitud vital, a constituTr-
se com a pintor, a fer-se, espiritualment, a inte-
grar-se, a uns paisatges, a unes circumstáncies 
históriques, a definir la persona I i tat, a través 
del llenguatge que li era consubstancial: el de 
la pintura. 

Cree que no s'ha endinsat en un fet impor-
tant en la vida i la obra de Coll. I és el seu pas 
per Olot i el contacte amb aquella seva extraor
dinaria bonhomia, perfil inoblidable, pintor de 
finíssimes calitats que fou en vida l'lu Pasqual. 
Al seu entorn, un grapat de pintors aprengueren 
a estimar encara mes el paisatge que duien en 
els seus ulls entelats de color i sapígueren donar 
forma, transformant-ho, a tot alió que els hí bu
llía dins, com un gran sentiment, que agafava 
rigor ¡ precisió sota el mestratge de Pasqual. 
Cree que la provincia de Girona está en deute 
amb lu Pasqual que li va donar els millors anys 
de la seva vida, expMcant, en teoría i en la prác
tica una de les mes vives cátedres de paTsatge 
que podrían aprofltar-se. Tal vegada sería con-
venient fer una gran exposició de l'escola d'O-
lot, desde els seus orígens fins els moments ac
tuáis, parant-se a contemplar i estudiar el que 
va significar, no tan sois dins l'ambient pictoric, 
sí que també en el cultural del nostre país, el 
nucli vívíssim de la pintura olotina a l'entorn 
deis Vayreda i els Berga i, molts anys mes 
tard, al vol d' lu Pasqual. Perqué, tant en un mo-
ment com en l'altre, aquellas personalitats varen 
crear escola; varen aglutinar gent, varen fer 
d'Olot un centre cultural, mentre s'anava di-
buixant i afirmant, un estil i una forma d'en-

-tendre el paisatge. Estil i forma, que en aquests 
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últims anys no ha tingut gaire bona premsa, tal 
vegada perqué la societat tecniflcada que ens 
toca viure, la mecanització que ens envolta, l'ar-
ribada de nous materials condueix cap a unes 
formes estétiques, allunyades d'alló que prego-
nava l'escola olotina que, per la seva part, va 
deixar-se anar per un camí d'excessiva facilitat 
i poc esforg. Pero, repsteixo, que seria conve
nían t fer aquesta exposició retrospectiva que 
ens donarla, a l'altura de 1972, l'exacte dimen-
sió d'alló que fou l'escola olotina, la qualitat 
humana deis seus mes tres, les individua I i tats 
que va produir, el que representa dins el con-
text de la pintura catalana contemporánia. Es 
un bosc, on h¡ ha plantes dignes d'admiració, 
pero on cal escatir la brossa que l'envolta a fi 
que puguin contemplar-se sense destorbs, Pensó 
que la idea que avuí queda a l'aire, será rápida-
ment recollida per els servéis culturáis de la 
Diputació ¡ podrá portar-se a bon terme. 

Els aconteixements que alteraren la pau I 
l'ordre de la nostra patria, varen fer que Coll 
Bardolet sortís de Girona i ¡nicles una llarga ca
minada, un periple que el portaría per terres de 
Franca I Bélgica, cap a les brumes del Nord. Du-
rant uns anys, en plena ¡oventut, Coll Bardolet, 
segueix perfeccionant els seus coneixements i 
s'obre pas a la plenitud de la vocació. No té pre-
judicis. L'únic que lí interessa és pintar í per a 
poder lograr-ho, per a teñir Ilibertat i horas per 
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dedicar-s'hi roda la noria de varis oficis. Encara 
li queda lleure per a recordar-se de la coral de 
Sant Cristófol i assajar el cant i la música, que 
son companyes fidelíssimes de la seva existen
cia. Amberes, Orleans, Tours, Bruselas. Son ciu-
tats que van conformant la sensibilitat de Coll 
Bardolet, que ara afronta una temática diferent 
que no fa altra cosa que enriquir la seva forma-
ció. Aquell noi de Campdevánol, comenqava el 
seu periple universal, que després el -faria rodar 
per terres mes amunt de les que vivia. 

D'Amberes ha deixat una coNecció espléndida 
de notes i quadres en els quals la seva paleta, 
agrisada, sap donar el punt just a l'aire embru-
mat i calitjós del port, un port realment impor-
tant per el que molts anys abans s'hi havia pas-
sejat assíduament un espanyol del sur. pie de 
la llum desbordant de la seva térra granadina. 
Anpel Ganivet, consol d'Espanya a fináis del 
segle i a Amberes va escriure «La conquista del 
Reino Maya, Moltes vegades i un cop acabada la 
feina consular, li agradaba anar al molí i con
templar els vaixeNs que li portaven, alciunes ve
gades, la nostalgia de la seva patria. Coll Bar
dolet, anava al port, per la seva feina d'empleat 
en una casa d'importació i entre despatx i des-
patx, prenia notes o tacaba alguna tela. Els seus 
apunts d'Amberes, teñen, tots ells, aquest punt 
fugisser trémol, que copsa, amb precisió, Tale-
teig viu d'un instant que se'n va. Quan pensó 
go que Coll feia per Amberes i el seu port em ve 
a la memoria una poesía d'un mallorquí, Miquel 
Santos Oliver, que descriu la impressió que li 
causa un vapor de nom estrany en el port de 
Palma de Mallorca. Un de tants vaixells que tro-
bem en els termes portuaris de l'obra de Coll 
Bardolet: 

«Dlumenge. Molí desolat 
Hora núvola i plujosa 
El vapor sembla encallat 
dins la mar bituminosa. 
D'on ve? Tal volta és suec, 
tal volta rus o noruec... 
Está negre de carbó 
de la quilla ais imbornals. 
Té cremats els fumarais 
i conserva la sentó 
deis barrils i de les llenyes 
I deis olis minerals; 
conserva la salobró 
recollida ais mars glacials; 
conserva com una oló 
d'escumes i temporals... 
Es diumenge. Está desert, 
Tothom ha baixat a térra 
per anar al café concert. 
Han sortit endiumenjats 
els de proa i els de popa: 
ulls de nin, cabells d'estopa 
i els dos pómuls inflamáis. 
Nom del vapor. Ole Bull 
Estrany Ole Bull... 

Per primera vegada la personal¡tat de Coll 
Bardolet apareix vinculada a la poesia mallor-
quina i el fet anirá succeint-se i acreixent-se, 
a mida que la seva existencia s'apropa a un fet 
fonamental i decisiu: la seva incorporació i ar
relamen t per terres mallorquines, arrelament 
tant viu que fins i tot, aquell noi de Campde
vánol lot i no haver perdut la seva pronunciado 
del cátala muntanyenc de Girona, a veqados, 
sense donarse'n compte, construeix amb mo-
dismes i sintaxi mallorquines. A l'any 39, Coll 
té 27 anys. Amb la seva preocupació i afany de 
formar-se, en tornar al país passa un temps a 
Madrit, estudiant els mes tres del Museu del 
Prado i freqüentant l'Académia de San Fernan
do. I un bon dia, es deixa caure a Mallorca i co
menta l'afirmació d'una obra que es reaützará 
fonamentalment^ intentant esbrinar i descobrir 
la llum de Tilla, les mil variants que produeix 
quan es reflexa sobre una orografía, una botá
nica i un mar de personalitats definides. Coll, 
viu prop de Palma i moltes de les visions de la 
ciijtat, d'aquelis anys, encara están enteranvi-
nades per les brumes d'Amberes. Després se'n 
va térra endins acumulant problemes, creant-se 
dificultats, fingint de caure en la repetició me
cánica d'uns móduls i unes formes d'entendre 
el tractament del pai'satge que si bé lí obrien els 
camins d'una tranquilitat personal tenien el pe-
rill d'ofegar-Io, estancar-lo, deixar-lo eixut i va-
rat per a sempre. Coll, que és viu d'inteHigéncia 
natural, amb la sornegueria i desconfianza de 
l'home de muntanya i que té per sobre de tot, 
una insobornable vocació, posseeix Thabilitat 
de sortejar tots els perills evidents que se li pre
senten í seguir endavant amb la seva obra, sen-
zillament perqué sempre está a la busca de rea-
litzar plenament la seva vocació. 

El meu coneixement directe de l'obra de Coll 
Bardolet, el vaig teñir a través del nostre comú 
i entranyable amic, l'advocat Lluís Por tabella. 
Sempre recordaré el magnífic paTsatge que en 
Lluís tenia al seu despatx de Passeig de Gracia, 
42, pa'ísatge de la Valí Soler, tocat amb una sen
sibilitat corprenedora, embolcaliat de poesia, 
on les llums estaven acariciades i tot posseia un 
to esmaraqdí, paTsatge que produia i produeix, 
una sensació de pau i benestar i que t'enbolcallá 
d'espiritualitat. Lluís Portabella, va dir-me. 

— Sembla que t'agrada aquest paisatge. Es 
d'en Coll Bardolet. 

Suposo que vaig posar una cara d'estaqui-
rot, perqué, tot seguit va afegJr, amb molta 
sorna. 

— No saps quí es en Coll? No el coneixes? 
Caram, si que és estrany, tú que et dediques a 
parlar d'art. 

— Home, ja ho veurá, Un, está comentan!; 
procura enterar-se de moltes coses, pero franca-
ment, no n'havia sentít a parlar mai. 
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— Dones mira, noi; ¡a saps una cosa mes. 
I ara —a ixó va fer-ho en Portabella per donar
me la puntilla — te diré que és de Girona. Con-
cretament de Campdevánol, Qué et sembla? 

— Qué havia de semblar-me! Molt mala-
ment. Aquest dialeg, es produia fa vint-i-cinc 
anys í llavors un creia que estava en possessió 
de totes les veritats. Com que sempre he tingut 
mol td 'amor propl aixó sí, ben entes, alió que va 
dir-me, ¡ntencíonadament, em caigué com una 
punta de foc. Portabella sabia que d'aquella for
ma em donava una necessária cura d'humilitat, 
de les que tan positives son, segons a quines 
edats es reben. Aqusll diáleg, passat el trángol, 
fou per a mi molt eficac; i formatiu, com tantes 
al tres coses recol lides a través d'una amistat 
entranyable i que ell sap que estimo de tot cor. 
Que hi hagués un pintor de Girona que jo no 
coneixia, va semblar-me en aquells moments, 
un fet intolerable, Es una questió de pura apre
ciación segons l'óptica de cada instant. 

El fet és que, a partir d'aquella ocasió, vaig 
anar coneguent l'obra de Coll, perqué Portabella, 
el veia sovint a Mallorca i Colf anava a la casa 

que els Portabella tenien a Moiá, com ara passa 
estones al Mas Ventos de Paiau Sator. 

Mallorca, la seva llum, han pertorbat i embo-
jit a molts pintors. Mlr, va deixar-hi les pesta-
nyes i la seva enorme potencia colorista vibrava 
en pinzellades punyents í adolorides que a ve
gadas es transformen en un puntÜlisme pié d'i-
risacions. Anglada Camarasa, l'obra del qual té 
cada vegada una mes alta estima i valoració i 
que pintava vessant a tot raíg, tampoc no hi 
veia ciar moltes vegades, tot i que va crear a 
ri l la, peces d'una impressionant forga i veraci-
tat que guanyen, a mida que el temps va pas-
sant-hi. 

Coll va rodar també per el Torrent de Paréis, 
commoció geológica, que Mossén Costa i Llobe-
ra, ha cantal. Costa era un senyor de Pollensa, 
que després d'estar per Barcelona i Madrit ¡ ser 
uns deis pilars de la Renaixenga, va retirar-se a 
les seves heretats, per a confirmar la seva vo-
cació religiosa que va concretar a Roma i que 
morí aviat fará cinquanta anys, mentre can-
tava les lloances de Santa Teresa, desde la trena 
del convent d'aquesta ordre, a Palma de Ma
llorca. 
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Enmig de núes serres encrespades 
ones petr i f icades 

del vell món remogut en t empo ra l , 
sembla que els genis del te r ro r s 'un i ren , 

I f ins el mar s 'obr i ren 
aquest passatge per carrer t r i o m f a l . 

Va per t r is t roquissar el to r ren t d 'Aubarca; 
l 'horrenda fosca abarca 

les aigües purés davallant del Gorg; 
I deis dos tor renta ls per conf luencia 

sa greu magni f icencia 
desplega fo rm idab le l 'Entreforc. 

Com a muradas de massissa roca, 
que f ins ais núvols toca, 

una i a l t ra r ivera van creixent 
Si alguna penya mes gegant s 'empina, 

la testa mes incl ina 
commoguda d'esglai sobre el to r ren t . 

L 'obra de Coll sempre necessita un arrela-
ment concret . Pr imer , la seva térra natal la in
f luencia d 'O lo t . Poster iorment , la forzosa pre
sencia per paTsos estrangers, que comencen a 
donar universal i ta t a la seva p in tu ra . En tercer 
lloc, el descobr iment d 'un paísatge: Mal lorca. 
L'afany de buscar el centre ejíacte d 'una atrác
elo que el por ta desde la capi ta l a recorrer eí 
país per a fixar-se def in i t ívament a Val ldemosa, 
on queda encisat per un paTsatge desde el qual 
real i tzará la p len i tud de la seva obra que té, a 
pa r t i r d'aquell instant , un caire netament mono-
gráfic desafia un paTsatge de te rmina t, des-
t r ian t - lo per comple t , in tentant a r r iba r al fons 
de la seva án ima, copsar-ne el temps que sempre 
fu ig i no vol deixar-se at rapar , expl icant amoro-
sament el pas de l 'any. I així en la seva obra 
sorgeixen la p r imavera , l 'est iu, la ta rdor i l 'h l -
vern. Apunten els ametl lers en f lo r , les mimoses 
per fumen les seves teles, la naturalesa desborda 
de vida per els vol ts de la valí, les fulles seques 
s'arredossen al mig de la pla^a empaitades per 
el vent ; els brac;os secs deis arbres, sota el cel 
b iau , demanen jo iosament la p r imavera pressen-
t ida que apunta je en les minves de gener. No 
es t racta de fer grans p inyo ls , sino que una mú
sica dol^a i suau, v i b r i sempre en cada tela, en 
cada apunt . Interessa al p in to r donar la mida 
exactament humana del paisatge que l 'envol ta; 
expl icar- lo f ins els mes pet i ts detalis, va lorar ca
da un deis elements que el componen, integrar 
tot alió que f o rma par t de la seva existencia. I 
sempre dins el p rob lema de la l lum present, a 
través la magia cambiant i fugissera que es re-
sisteix a deixar-se posseír. Precisament, perqué 
hi ha plena autent ic i ta t , feta de renuncies cons-
tants, de recerca incansable, l 'obra de Coll 
Bardole t , té aquest pun t de vertadera humi l i t a t , 
que li dona un aspecte d i ferent i cambiant . A 
vegades, a Coll li ent ra com una por de repet i r 
se i aleshores, universal com és, té un remei in-
fal'l ible. Recorda els seus anys de per lp le europeu 
i s'en va Europa endins, com un c iutadá de la 

comun i ta t , com un precursor d'aquesta Europa 
in tegradora que és tema vivíss im en la p r ima
vera pol í t ica d'aquest any. ! fa una cura de re-
p6s que consisteix en endinsar-se en les boires 
deis f i o rds de Noruega, en les arbredes espesses 
de Suécia per obl idar-se, du ran t una llarga tem
porada de la l lum de Mal lorca. I to rna , refet d'a-
questes sort ides amb el bagatge d'unes teles en 
les que apl ica la var ietat de la seva técnica que 
li permet d i r , en poques pinzellades, tot el que 
és Tánima d 'un paVsatge, la punyent v ib rac ió 
d 'un ¡ustet que fa l ta temps per a f ixar- lo , 

I a r r iba a la seva casa de Valldemosa, al si-
lenci de la seva llar, carregada d 'h is tó r ia . Es t reu 
deis ulls les teranyines de la bo i ra i l ' humi ta t i 
tot apareix de nou amb una al t re l lum resplen-
dent retallats els per f i ls igual com sorgeix la na
turalesa en sor t i r el sol , després d'una p lu ja 
f o r ta . Aqüestes cures, Coll Bardolet les prodiga 
cada vegada menys. Pero la terapéut ica apl icada 
ha estat, en moltes ocasions, def in i t i vament 
eficag. 

Deia que el pas de l'any es reflexe en les 
teles de Coll Bardolet que teñen per a m i un pa-
ral-lelisme amb una poesía de Mar ia Anton ia 
Salva. Que quedi ben ciar que no cree en una 
p in tu ra l i te rar ia , perqué si aquest fet es produís , 
és evident que la p in tu ra deixar ia de ser-ho. La 
p in tu ra és una cosa i la l i te ra tu ra , una a l t ra . El 
que si és evident , és la f o r m a com dues perso
nes, desde la poesia i desde el camp plást ic ens 
han donat una v is ió de Mallorca plena de pre-
cis ió, ajustada a les meravelles de la naturalesa. 
He par la t de Valldemosa i així con En Coll, re-
f lecteix un troq de pa'ísatge per el que hi passa 
com un mira l l stendhal iá per a donar-nos fins 
els mes pet i ts detalis, Mar ia Anton ia Salva, que 
ar r iba a la poesia de la má de Mossén Costa i 
L lobera, ens ha deixat una v is ió franciscana de 
les terres de L lucma jo r . Quan Coll p inta les m in 
ves de gener, sembla que senti la veu de Mar ia 
Anton ia Salva que d i u : 

«Mat inada r io lera 
temps de calma de gener; 
dues roses al roser 
com no en té la p r imavera» . 

Les roses, les margar ides, els cards, les ca-
derneres que canta la poetessa son les mateixes 
que amorosament recull i aplega En Coll, per a 
fer-ne teles que destaquen per la seva persona-
l i ta t . No és la f lo r amable i f o r jada a fer bonic , 
sino la f l o r com a tema plást ic per a crear un 
Instant d 'eterna bellesa. No en copsa el p e r f u m , 
per6 si la seva p len i tud vegetal la seva del icada 
esp i r i tua l i ta t . Son les roses que ar r iben av ia t : 

Qué t i nd ran aqüestes roses 
que el cor sempre m'han robat? 
Dins ses fulles mig descloses 
qu in mis ter i hi ha amagat? 
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Perqué aquest neguit no acabi amb la pau i 
desequi l ibr í d 'una obra tan amorosa i pacient-
ment cons t ru ida , el p i n to r in t rodue ix a la seva 
temát ica els homes i les dones d'aquelles ternes 
i aquesta real i tat i aquesta f o rma fa que l'encís 
es t renqu i parc ia lment . A Coll lí agrada de 
prendre apunts i notes de les dones mal lo rqu i 
nes que treballen el camp o bailen les danses 
populars de la regió. 

Son aquelíes dones que cantaba el poeta 
Joan Alcover : 

«Ella se decanta i desapareix; 
i mentres s'allunya i se converte ix 
en l lum so l i ta r l lo qu 'era v is ió , 
en l lum so l i ta r i d ins la magestat 

de la serralada, 
tota silenciosa i tota n imbada 

de seren i ta t . . . 
encara ressona 
la veu argent ina 
d'aquella fadr ína 
que será madona : 

Jo som la pagesa que presents te d u ; 
Jo vench de la serra, nnes no som per tu 

Copeo, copeo, copeo traidó 
roseta encarnada 
si t 'he agraviada 
jo ' t et deman perdó». 

Aquest ú l t ím aspecte de j 'obra d'En Coll, ens 
por ta ais seus díbuíxos, que retenen i precisen 
a m b rapidesa i seguretat el que l 'art ista veu. 

En Coll sempre té a pun t un quadern , unes fullas 
en blanc per a prendre notes, que, mes tard li 
a judaran a la creació d 'un ambient en les seves 
teles. Els hcmes i les dones de Mal lorca, posen 
co lo fó i clouen aquest gran retaule que l 'ar t is ta 
va creant , any darrera any, i que explica a m b 
minuc ios i ta t , sobretot amor , un tros de tér ra , 
cn t ranyab le que ens fa sent i r com a cosa prop ia . 

La p in tu ra d'aquest g i ron í universal , a r ran
ca a Olot passa per Europa i s 'aferma a Mallor
ca d 'on surt cap a tots els punts del m ó n . Coll, 
ha de fer esfon;o5 per a poder reuni r obra i 
guardar- la cara a f u tu res exposic ions, senzilla-
mení , perqué d 'ar reu del món van a buscar-M les 
seves teles. 

Encara que arre lat a Mal lorca, Coll, sent la 
cr ida de la seva térra natal i per a ixó está aquí 
i ens most ra la seva prodúcelo . 

En el fons és un g i ron í que s'enyora i al que 
podr íem apl icar aquells versos que Joan Alcover 
va dedicar a Sant iago Russinyol; 

«La taula llar n'has fet de Tilla predi lecta 
de tos mil lors ensomnis ella és el si m a t e r n ; 
i mai s'havia vista com ara en el ref lecte 

de ton mira l l i n t e rn ; 
mira l l on la natura m'apar que s 'aur io l i 

com una Mona Lisa, d 'esp i r i tua l dol?ó. 
Tú en la v iventa f lama del sol , aboques l 'ol i 

de l ' ín t ima IMusló». 

Pero hi ha una al t re llar que l 'absorbeix cada 
vegada mes. I aquesta és el poblé de Campdevá-
no l . I per aixó, Coll Bardo le t , ha volgut o fe r i r a 
Gi rona i dedicar al seu poblé, aquesta exposicíó 
antológica de la que estem par lan t . Cree que les 
meves paraules son ¡a massa llargues, perqué 
del que la vista pot copsar i els sentits gaudir-
ne, no cal que res n 'exp l iqu i . Ja he d i t fa un 
m o m e n t que una cosa és la l i t e ra tu ra i una al-
t ra , mo l t d i fe ren t , la p i n t u r a . A Coll Bardole t , 
els g i ron ins , en agraVr-li la seva exposició sois 
ten im que demanar- l í que v inqui mes sovint i, 
sobretot , que p in t i le^ terres de G i rona , els pai-
satges que li varen donar vida i que af inaren la 
seva sensib i l l ta t , bo i despertant- I i la seva vo-
cació d 'a r t i s ta . 

Vull recordar un fet paraHel, que entenc té 
interés i cur ios i ta t . Hem intentat b reumen t , do
nar unes suggeréncies, uns apunts , de Tobra de 
Coll Bardolet , destacant, el seu a r re lament , a un 
paTsatge de te rm ina t , desde on par te ix cap a la 
seva condic ió universal . Un g i ron í del P i r ineu, de 
Campdeváno l , i n te rp re ta , sent i est ima el paí-
satge mal lorquí . Potser alió que En Coll Bardo
let no sap és que correspon al que el 17 de juny 
de 1904, deia Mossén Costa i L lobera , quan de-
manava prec isament ais Pir ineus Catalans que 
I i a judessin a re foveni r la seva poesía perqué 
ais prop is Pir ineus «la par la brol la, que mai del 
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cor s'al lunya. Escoltem la paraula de Costa i L lo-
bera: 

D'un ramel l que me'n donaren 
per les calmes del gener, 
t an l les roses m'encantaren 
que en plantava un bell roser, 

Coll p lanta rosers en les seves teles^ recull la 
franciscana f l o r de ca rd : 

«Card espinos de la plana adormida 
card espinos de vorera camí 
la f lor del card te la mel esquisída 
mes que la mel del f la i rós romaní» . 

destría les margar ides quan 
Ja el sol aguaita per l 'ampie ce l ; 
ros com la bresca degota mel 
damun t les planes totes f lo r ides . 
S'embaladeixen les margar ides 
i algant la testa beuen c laror 
qui les anima d 'un t remo lo r . 

Coll, I lui ta, al l larg de la seva obra per a In
tentar copsar l'enct's deis paísatges. Encisar és 
l 'efecte de capt ivar per un a t rac t iu poderos 
de bellesa, d 'amor o de gracia. Pero també té 
una al t re var ian t i que consistetx en embru i xa r 
en sotmet re a alguna acció mágica devoradora. 
L legint el Canigó de Verdaguer es t roba amb 
mol ta insistencia aquesta paraula i aquesta ac
oló. Així , quan Gent i l enamorat de Griselda, 
s 'obl ida de les seves obl igacions de guer rer per
qué 

«en sos llat;os ja está pres per sempre, 
com dins la teranyina débi l mosca, 
i al voler-se'n e ix i r , per totes bandes, 
fo r ta cadena! hermosos brai^os t roba 
i sent d 'amor paraules que i 'encisen 
i veu uns ulls d'ul lada blava i fonda , 
mar on naufragará de sa Griselda, 
de son país i pares la memor ia» . 

A forga d ' i n ten ta r copsar Tencís del paTsatge 
que el vo l ta En Coll, podr ía acabar cap t iu de 
tanta bellesa, tancat d ins la valí de Valldemosa, 
veient-la que passa i somr iu . El mateix que li 
passava a la poetesa: 

« A m b qu in plaer d 'exquis ids recan^a 
jo l'he sentida quan passa peí m ó n , 
que en sa escomesa ja duu l 'enyoranga, 
de tan seguit com s'allunya ¡ se f on . 
Tota la vida t remola agraida 
quan un moment l "he sentida v ib ra r . 
Mes ella passa, i qué en resta a la vida 
s ino el neguit de sentir- la passar? 

«Fill de Mal lorca, jo no estrany aquesta térra 
i sent fondes arrels al cor de la gran serra, 
ta lment com at ract ius d 'una sagrada llar. 
Me passa com al net c r ia t l luny de sos avis, 
que el vere' ls, espantat , mes sense por d'agravis 

se'n deixa agombolar . 

Vells avis i m m o r t a l s ! Contau-me'n de rondalles, 
d ic tau-me'n de cangons, d'idlNis i batalles, 
de to r res , monest i rs , estanys i encantaments . . . 
ob r iu -me el fose tresor del temps i del mis ter i 
i rebejau-me avu i , en el frescal p la txer i 

de pra ts , fon ts I t o r ren ts . 
Deixau-me somniar dins vostres fondalades, 
deixau-me beure a pler a vostres fonts gemades, 
que baixen de les neus saltant de j oven tu t . . . 
Papallonar deixeu-me en IMris i ginestes 
o pels rosers de l lum que sobre les congestes 

esfulla el sol caigut, 

Bressdu, re joven iu ma pobre poesía 
amb eixos vells cantars de delga melangia 
ungits de bo i ra i so l , i aroma bosquete, 
ent re passats i v ius, aqur' vull combregar-h i 
en la un i ta t de sang que ensenya eix santuar i 

de geni cátala. 

Anys mes t a r d , un home del Pi r ineu un g¡-
ronf, anava a Mallorca i allá rejovenía i a f i rmava 
la seva p in tu ra de la mateixa manera que un 
mal lorquí va t robar en les deus del nostre P i r i 
neu l'aigua pura del seu llenguatge poét ic. 

Aquell p i n to r que tan gent i lment correspo-
nia a la gentilesa de Mossén Costa i L iobera, és 
en Josep Coll i Bardolet . Amic Coll, que l 'esperit 
que embolcalla la teva obra segueíxi tan ober t , 
v iu i géneros com fins ara i per sempre. 

Mol tes grácies! 
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