
Si el Guillem Viladot no fos de poble, no hauria estat narrador, 0 al

menys molt en dubto.

El Guillem Viladot es un home creador, amb una tendencia a bastir uni

versos molt propis i rodons. Elucubra en el m6n de les formes, molt par

ticularment : i croba que les formes en elles mateixes ja despleguen

missatBres i contramissatges.

Quan escolta la gent parlar, se li entelen els ulls amb un vel de llu

nyania : i es que la gent no sap parlar, la gent aboca els mots a mig

dir, a ga1ledes, amb la descuranga de la dona antiga que omplia el c6m

amb la calderada. I e1 Viladot deixa dTescoltar ITenraonia,la garlameca

destravada , i torna a enfocar els ulls cap a les formes: ITEugeni Nadal

assegura una i altra volta que el Guillem es un fotograf, sospito que

emprant el mot en la seva etimologica,radical i primaria significaci6,

home que dibuixa amb la llum.

Potser sf: pero potser tambe,amb copsar una forma no n'hi hauria prou

per evidenciar la tasca del Guillem:copsant formes fara universos vi-
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IVIes, afirmo un cop mes que es narrador, go es, que tambe es manifesta

creant seqUe-ncies. I en aquest camp ha aconseguit excel.lenes resultats.

'.rot narrador es,al fons del fons, un monologador de la pr-opf,a seqUencia

vital: ja es diguin Henry Miller, Stendhal 0 Pedrolo, tots ells es van

confessant; i el Guillem no podia escapar-setn. Si hagues estat un home

nat sobre el ciment de les ciutats, amb tota seguretat hauria predominat

en ella creaci6 plastica,que ara es paral.lela,amb epoques de mes 0

menys domi.nanc La , de la tasca de novel.lista. " I haur'Laj de sempre,

fet poesia visual, textos video-concrets, jugant com un infant perplex

i adelerat alhora, amb les tipografies i esgarrapant en la sorra dels

secrets alfabetics.

Soxtosament per a totsJ1osaltres i per a ell, que se n'enriqueix, el

Guillem va ne�xer en una terra ventosa , clara i descoberta,en una

vila que tot just si ara s'ha modernitzat: a casa feia una mica vida

de ciutat, pero e1 carrer ,en aquell temps, era dels nens: el carrer,

la plaga, la bassa, els camins del raval, les eres, el coster, la ri

bera,la sequia, el tapial,la bultra i el gV22et. rot aixo era dels nens,

i els nens ,ni ale shores ni avui mai no s6n de ciutat.
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Per tant, malgrat les cotilles de lteducaci6 - a Itescola i a casa -

el Guillem tingue la sort de fer-se lliure jugant amb els altres nens

i omplint-se els ulls de formes dinamiques, el vol de ITabel�rol,la

dansa del sabater damunt 1 t aigua, la llebre entrevista i la gaLdo sa

marxa dTun carro pels carrers batuGs del sol,la quasi industrial fressa

d'una era de batuda,i la petita pirateria comesa per tota�a trepa de

menuts. Escoltar la gent parlar de remeis guaridors era dramatitzar i,

per tant, seqtienciar, aquella imatge estatica, merament visual i anco

rada a la retina, del po-t; medicinal a la botiga de casa : i sentir el

renec 0 l'exclamaci6 pro�emiologica en boca dtuna dona de pobla,grassa

i mal-f'argada,dinamitzava la imatge estatica dels solemnes retrats de

casa.

�uan es va anar fent gran, el Guillem se senti amb una carrega entre

pit i esquena :tot illk m6n viscut maldava per tornar a oferir-se als seus

ulls en forma narrativa: imatges que hauria jurat que nomes eren un im

pacte,connectaven amb d'altres imatges i establien prelacions i subor

dinacions • I comengant pels records i estenent despres la ma cap al
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nant novel.la, retrat re a retrat, conte i mes conte.

El llenguatge convencional ,de mica en mica es va anar retraient i dei

xant pas a combinacions guarnides de dinamica substantiva i propia: ivan

neixer les novel.les escrites en una prosa que "talment punts

de llum en una pantalla de transmissi6 a distancia, es recrea a cada

nova ectura. Savia i inevitable -tanID2�eix - connexi6 entre la pro-

sa funcional i admesa d'una banda, i la poesia visual d'una altra : des

ti, en suma,d'algu que a cada nova aventura literaria afirma un compro-

mfs de creaci6.


