
Tot creador t� ufua linia conductiva que el mena,durant tota

la seva exist�ncia, a elaborar una s�rie d'obres que el di

buixen amb claredat de Lfrrie s ._' Contemplar, escol.tar,Visil�·nar
. una.·. autoro llegl.r sola obra de.tal ,pot ser una acci6 individual

sense m�s transcend�ncia que la percepci6,i tal vegada una

apressada aprecia ci6 critica,tot plegat transitori. Quan'-../

ens enfrontem a la producci6 continuada de l'autor�esdev�

totalment imprescindible provar de distingir-ne les etapes,

i �es caracteristiques dominants decada una d'elles ( les �po-

ques blava 0 rosa de tal pintor, les etapes surreaTIistes 0



expressionist�s de tal altre ••• ); perb ,m�s ·encara : no s'a

rriba a entendre del tot, sempre. comptant· que de fo

ra estant puguhaver-hi satisfactbria comprensi6, fins que no

s'arriba a descobrir,en tota la producci6,i al seu traves,

la continuttat en la coherencia,allb que�ermet d'afirmar

que el Joan Mir6 de 1980 ja es en el Joan Mir6 de 1930,i que

e 1 Carles Riba de I' Esb6s de Tres Oratoris ja es ales Estan

�. � tot i els cinquanta anys que separen les
-

dues obres.



ci6. 1939 A pr�Jl de fer e1 s a.Lut feixista 1942-48. Facul ta t de

A Gui11em Vi1adot Ii � agradat de sempre fer-se biografies.

Totes les seves auto-biografies s6n semb1ants i diferents,i a

cada nova rememoraci6 descobreix aspectes surreals 0 destravats

d1una vida en enjolit interior.

Tan enl1� com el 1968, en un 11ibre que ap1egava una roostra

de poetes de Ponent evocava infantesa i adolesce rc i a arnb ina

m6.J(J.
precisi6 critica : 1928 - el seu � ell parla de Viladot com

d1un nen que historia ) .es el carrer i els nens del poble.

1933 Intern als Maristes de 11eida 1934 Primer amor:la dofua

dun guardia civil 1936,..1i diuen que ha esclatat una reviblu-
11



Farmacia.Ambient triomfalista,estraperlista,castellanista,cato-

lic, erotic.A cci6 Catblica.El Molino. A doraci6 Nbcturna. 11 Ocell

de Foc. Cilicis.lIApolo.Exercicis espirituals.Ar��u)ball-taxi.

Camp de Ia Bota,. Himnes f'aLang t.s t e s v s po e t o La b de Presons.llBay

rubio,tengo barritas,hay pan� Duce,Duce,Duce! ITola Flores�Pem.

/1 11 11

de muerte para el estraperlista.Rebeca.Rusia es culipable.C':lrmen

de 1irio.Uno)dos,Uno ,dos.Cumbres borrascosas. Pa de blat de

moro. Carmen Amaya. "Me par e c e que tengo vo ca c i.on , padre •••
�\

Despr�s, llicen�iatura, el ]956 presa de consci�ncia amb 1a

cultura catalana.Llarg)profund proc�s de revisi6 religiosa,

polftica i social. 1959 Primer llibre.

C�pital ,Capital Ca ca pi pi tal qual. Aixo �s de 1959.



capat •

Pero,des de molt abans, Viladot ja se sentia empes a substi

tuir cada registre per un de m�s nou,e1aborat, simp1ificat,

pro fund,

Prou ern sortien coses molt ben ab�11ades,perb a110

nom�s era trassumpte,i molt remot,per cert,del m6n

que jo volia transfor_h<\.& en mots. Talment com si 18.

paraula no fos suficient,com si e1 verb sempre qued�s



El cas de Guillem Viladot es el d'una total coher�ncia �

es a traves de la seva obra que es fa mes ferm.

com a persona. Viladot es un personatge ric, aclaparadorament

ric en la capacitat de buscar linies de forqa que menin a II

essencialitat. I al mateix temps ,com ha passat amb tants de

literats, capaq d'esmerqar sorprenents dosis d'energia en la

persecuci6 d'ell mateix, en llesforq d'encalqar el seu

propi fantasma i treure'l a la llum. Cada autor es un/,
ett

..� \al nou de lao vidacercapou del poal que. va cau�
He dit ]iterat. Tanmateix,qui visites les sales de B

casa de Guillem Viladot,i TIes instal.lacions del seu mu-

.s eu particular 10 Par-daL, hi veuria oor-e s espacials,cons-

truccions i contrafaec io .n a que ocupen un espai" i q tE) per



- -

abreujar en diriem escultures. Han de veure's per entendre

un xic el que les paraules no saben definir. Paral.lelament

els seus prestatges acullen dotzenes de llibres escrits per

aquest agramunti assaonat i enraonat. Cal explicar aquests



Viladot comenqa a escriure amb fe quan re-descobreix

dos aparents pols d'una creativitat :

la prbpia llengua en el seu vessant literari. Pertanya

una generaci6 pujada inicialment en la deseducaci6 civil.

I d'entrada es manifesta com un poeta i ben aviat com un

prosista, un nar-eaoor • Els 'any s seixantes e s tav em tan neee

ssitat�'escriptors,que quasi' ningu no va veure que darrere

cLur.
aqu eL'Ls relats d 1

un realisme poetic/�arc�stic, glatia
un delit d' eXP'erimentaci6. Viladot ha estat sempre una per-

sona de passes endavant. I en arribar als setantes, allb

que fins aleshores en la seva poesia i en la seva prosa tot

I

�ust estava insinuat,esclata : fa poesia concreta i experi-

ments tipogr�fics molt avanqats al seu temps.
� .;s;=.;;:.,..;:;:f ...

�



Poesia concreta ,manifestaci6 creativa que l'apassiona de ma-

nera fulminant,que el capta i �ngoleix. Al m�eix temps llegeix/
tambe a fons, els assaigs sobre p s i.coLo gia i subconscient que

pot arreplegar. I es. fa u�6n dtidees ,de conceptes sobre Itart

i l'existencia,i les possibilitat creadores. Per a Joaquim

Molss es manifesta alesmres,com una +i=»: una nece

ssitat de rompre e1 llenguatge continuatiu,per tornar a crear-lo

en concrecions me s expressives iamb un joc me s -lliure entre

creador i lector,o visionador.

En la tercera etapa, la dels vuitantes fins avui, Viladot re-

pren l'activitat de narrador,amb una ambici6 nova,la pemtraci6

dels personatges i °el seu joc enmig de forces qm pressionen da-

I



Els fullets fets circular il.lustren a bastament sobre tota

munt la societat: el cas de La Dona Horitzontal i de Joana,o det

llAmo • I al mateix temps,d6nq corpore�tat als poemes visuals,
entrant en l'ocupaci6 espacial mitjangant creacions que tenen a

veure amb 11 escul tura, e 1 buitiel ple,la Lf.n i.a i 11 espiral, el

marc i el pIa; no tan abstracte Com semblaria a primera vist,i
mai gratu�t. Una progressiva elimiaaci6,doncs ,del llenguatge li-

teral,i unes possibilitats de lectura que,per descomptat superen

les que es deriven de la linealitat i de la pura acumulaci6 l�-

xica i morfologica.

��l'obra-escrita.Cal,pero,comptar,tambe amb aquesta altraVepcrip-
tura de l'espai,i amb la necessaria globalitat dluna persona in-

. -'qUieta,densa i alhora d"i-ve-rtida. Que no e s poco
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J,
�.':/ la seva exa s t encLa , a

�.
."'-.)
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� sense m�s transcend�ncia que la percepci6,i tal vegada una

'J apressada aprec:ii.�ci6 critica, tot plegat transi tori. Quan

�
ens enfrontem a la producci6 continuada de l'autor,esdev�

� totalment imprescindible provar de distingir-ne les etapes,

� i les caracteristiques dominants decada una d'el1es ( les �po
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-� ques blava 0 rosa de tal pintor, les etapes surreaDistes 0
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�
expressionistes de tal altre ••• ); perb ,m�s encara : no s'a-

rriba a entendre del tot , -sempre. comptant- que de fo-

ra estant puguhaver-hi satisfactbria comprensi6, fins que no

s'arriba a descobrir,en tota la producci6,i al seu traves,

la continuItat en la cOher�ncia,allb'quevermet d'afirmar



d'un nen que historia ) es el carrer i els nens del poble.

que el Joan Mir6 de 1980 ja es en el Joan Mir6 de 1930,1 que

e 1 Carles Riba de l' Esb6s de Tres Uratoris ja es ales Estan.,..

� � tot i els cinquanta anys que separen les dues obres.

A Guillem Viladot Ii m agradat de sempre fer-se biografies.

Totes les seves auto-biografies s6n semblants i diferents,i a

cada nova rememoraci6 descobreix aspectes surreals 0 destravats

d'una vida en enjblit interior.

Tan enll� com el 1968, en un llibre que �plegava una mostra

de poetes de Ponent evocava infantesa i adoLe ao e rn i.a amb ma

m6
.

precisi6 critica : 1928 - el seu fell parla de Viladot com

1933 Intern a1s Maristes' de 11eida 1934 Pri. mer amor:la doilJa

d' un guardia civil 1936,- 1i diuen que ha escla ta t una r-eve l.u-
,i;.:.



Ca ital ,Capital Ca ca pi pi tal qual. Aixo �s de 1959.

-

ci6. 1939 Apr�n de fer el salut feixista 1942-48. Facultat de

Farmacia.Ambient triomfalista,estraperlista,castellanista,cato-

lic,erotic.Acci6 Cat oLd ca s El, Molirro. Adoraci6 No cnur-na s L' Ocell

de Foc. Cilicis.l'Apolo.Exercicis espirituals.Ar�nau,ball-taxi.

Camp de Ia Bota,. Himnes falangistes,Apostolat de Presons.I'Hay

rubio,tengo barritas,hay pan� Duce,Duce,Duce! Lola Flores�Pera
/I II If

de muerte para el estraperlista.Rebeca.Rusia es culJpable.Carmen

de Lirio.UnD)dos1Uno,dos.Cumbres borrascosas. Pa de blat de

moro. Carmen Amaya. ''Me par-e c e que tengo vocaci6n, padre •• }'

Despr�s, llicenciatura, el li956 presa de consci�ncia amb la

cultura catalana.Llarg,profund proc�s de revisi6 religiosa,

politica i social. 1959 Primer llibre.



capat •

Pero,des de molt abans, Viladot ja se sentia empes a substi

tuir cada registre per un d.e mes nou,elaborat, simplificat,

pro fund,

Prou em sortien coses molt ben �b�llades,pero aIle

nomes era trassumpte,i molt remot,per cert,del m6n

que jo volia transfo r;.!':l<t&- en mots. Talment co m si La

paraula no fos suficient,com si el ver� sempre quedes



El cas de Guillem Viladot es el d'una total coher�ncia �

es a t rave s de La seva obra que es fa me s ferrri"__
-

com a persona. Viladot es un personatge ric, aclaparadorament

ric en la capacitat de buscar Ifnies de forQa que menin a I'

essencialitat. I al mateix temps ,com ha passat amb tants de

literats, capag d'esmergar sorprenents dosis d'energia en la

persecuci6 d ' ell mateix, en l' eaf'o r-c d' encaLcar- e I seu

propi fantasma i treure'l a la llum.
/.

0tt� lal nou

que: va cau�--

Cada autor as

de lao .vida

un

cercapou del poal •

He dit ]iterate Tanmateix,qui visites les sales de h

casa de Guillem Viladot,i TIes instal.lacions del seu mu-

seu particular 10 Pardal, hi veuria o�res espacials,cons-

truccions i contrafacc io .ns que ocupen un es paL, i q � per
.�r )



Viladot comenQa a escriure amb fe quan re-descobreix

abreujar en diriem escultures. Han de veure's per entendre

un xic el que les paraules no saben definir. Paral.lelament

els seus prestatges acullen dotzenes de llibres escrits per

aquest agramunti assaonat i enraonat. Cal explicar aquests

dos aparents pols d'una creativitat :

la prbpia llengua en el seu vessant literari. Pertanya

.

6 pujada . . .

1 tId d
.

6
.

'1una generac� _

�n�c�a men en a ese ucac� C�V1.

I d'entrada es manifesta com un poeta i ben aviat com un

prosista,un nar�ador . Els anys seixantes estavem tan nee�

s�it�t%'escriptors,que quasi ningu no va veure que darrere

c:I.M,r,
aquells relats d'un realisme poetis�arc�stic, glatia
un delit d' eXP'erimentaci6. Viladot ha estat sempre una per-

sona de passes endavant. I en arribar als setantes, alIa



que fips aleshores en la seva poesia i en la seva prosa tot

I

��ust estava insinuat,esclata : fa poesia concreta i experi-

ments tipogr�fics molt avangats al seu temps.

Poesia concreta ,manifestaci6 creativa que l'apassiona de ma-

nera fulminant,que el capta i �ngoleix. Al m�eix temps llegeix/
tamb� a fons,els assaigs sobre psico�o gia i subconscient que

pot arreplegar. I es fa u�6n d'idees ,de conceptes sobre l'art

i l'exist�ncia,i les possibilitat creadores. Per a Joaquim

Mol�s es manifesta alesbores,com una crisi�x�ressi!_a, una nece

ssitat de rompre el llenguatge continuatiu,per tornar a crear-lo

en eonerecions m�s expressives iamb un joe m�s Iliure entre

creador i leetor,o visionador.

En la tercera etapa, la dels vuitantes fins avui, Viladot re-

pren l'activitat de narrador,amb una ambici6 nova,la penetraci6

dels personatges i el seu joc enmig de forces qoo pressionen da-



-

!O\ munt La societat: el cas, de La Dona Hori tzontal i de Joana,o de

l'Amo • I al mateix temps,d6n9 corpore5:tat als poemes visuals,

entrant en l'ocupaci6 espacial mitjangant creacions que tenen a

veure amb l'escultura, elbuit i el ple,la liuia i l'espiral,el

marc i el pIa; no tan abstracte com semblaria a primera vist,i

mai gratu5:t. Una progressiva eliminaci6,doncs ,del llenguatge li-

teral,i unes possibilitats de lectura que, per desco�ptat superen

les que es deriven de 1a linealitat i de la pura acumulaci6 le-

xica i morfologica.

Els fullets fets circular il.lustren a bastament sobre tota

l'obra escrita.Cal,pero,comptar,tambe amb aquesta altra escrip-

tura de l'espai,i amb la necessaria globalitat d'una persona in-

quieta,densa i alhora divertida. Que no es poe.


