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GuillemViladot, les
cartes inèdites

La correspondència que vamantindre Guillem Viladot al llarg de la seua vida mostra la seua relació amb els crítics,

escriptors i editors del moment i posa demanifest que no va ser un creador ancorat al seu Agramunt natal. La UdL

acollirà dimarts una jornada que analitzarà el contingut de les cartes d’aquest escriptor difícil de classificar, mort el 1999.

LITERATURAJORNADES

R. BANYERES

❘ LLEIDA ❘ “Aristòcrata de la
literatura.”Així defineix el
veterà i prolífic escriptor
JosepVallverdú el desapa-
regut GuillemViladot, un
artista singular, amb una
més que coneguda faceta
d’escultor, també autor de
centenars d’obres literàries
de tots els gèneres i un dels
pares de la poesia experi-
mental.

El pròxim 19 de novembre
es compliran dotze anys de la
mort del creador d’Agramunt,
però (almenys per al gran pú-
blic) encara queda molt per
descobrir. Per posar-hi remei,
aquest dimarts la Càtedra Mà-
riusTorres de la Universitat de
Lleida ha organitzat la Jorna-
da sobre l’epistolari de Gui-
llemViladot. Joan-RamonVeny,
director de la càtedra, va expli-
car que s’hi analitzaran al vol-
tant d’una setantena de missi-
ves, la majoria destinades aVi-
ladot, encara que també un
nombre menor d’escrites per
ell. “La intenció és, posterior-
ment, editar un volum amb les
cartes i les conclusions de la jor-
nada”, va explicarVeny, “per-
què és una forma de mostrar
part de tot el que encara queda
per publicar”.

A més deVallverdú, la corres-
pondència està firmada per crí-
tics literaris, artistes i editors de
la talla de Joaquim Carbó, Joan
Perucho, Joan Sales,AntoniTà-
pies, JoanTeixidor o JoanTria-
dú. Noms que demostren el seu
afany, compartit ambVallverdú,
“d’exportar la literatura de Llei-
da més enllà de la Panadella”,
segonsVeny, “cosa que encara
pretenc”, assenyalava l’escrip-
tor lleidatà.

Vallverdú iViladot van coin-
cidir a finals dels anys cinquan-
ta, segons explicava el pare de
Rovelló a SEGRE, a la redacció
de la revista Labor. Des de lla-
vors es van convertir en grans
amics.Una relació que van com-
partir amb el pintor Lluís Tre-
pat i l’escriptor Manuel de

Antoni Tàpies. El pintor destaca a Viladot que els seus poemes li
semblen “plens d’agudes ressonàncies i suggestions”.

Joan Triadú. Les converses per participar a l’Obra Poètica Completa amb Triadú
mostren que Viladot es relacionava amb els crítics i escriptors de l’època.

Joan Perucho. Una de les cartes que demostren la relació epistolar i
d’intercanvi d’impressions sobre les seues respectives obres. Sobre el relat
‘Temps d’estrena’ de Viladot, Perucho afirma: “M’ha emocionat.”

Una jornada sobre l’escriptor d’Agramunt
posarà demanifest les seues relacions amb els
escriptors i crítics de l’època || La Universitat
de Lleida acollirà la trobada aquest dimarts
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La jornada està organitzada per la Fundació

GuillemViladot i la CàtedraMàriusTorres de la

Universitat de Lleida, amb l’ajuda de la

Institució de les Lletres Catalanes.

Aquest conjunt documental es publicarà en

breu a la col·lecció‘Trossos’de l’AulaMàrius

Torres imostra la voluntat deViladot de

connectar ambels editors i crítics de Barcelona.

Les cartes sóndels seus grans amicsVallverdú i

Pedrolo, però tambéde JoanTeixidor, Joan

Perucho, JoanTriadú, AntoniTàpies o Jaume

Agelet i Garriga, entre d’altres.

Pedrolo. De fet, tots quatre
es denominaven irònicament el
Quartet de l’Urgell. Ells són al-
tres autors de les cartes que
aquest dimarts analitzaran ex-
perts com el filòleg Enric Fal-
guera (que se centrarà en les
missives d’Agelet i Garriga),Mi-
quelViladegut (que abordarà les
deVallverdú, que té previst as-
sistir a la jornada) o Xavier Gar-
cia (que recordarà l’amistat amb
Manuel de Pedrolo). PerVallver-
dú, es tracta d’un homenatge
just a “un escriptor excepcio-
nal, no prou reconegut”, desta-
ca l’autor de Les raons de Di-
vendres.

GuillemViladot, farmacèutic
de professió, sempre va ser di-
fícil de classificar. El seu qües-
tionament de les convencions
el va portar de forma habitual
a les fronteres entre gèneres.Ai-
xò sí, la seua tasca va ser infati-
gable, tant que la fundació que
porta el seu nom encara té mol-
ta feina per ensenyar i publicar.
Potser el més encertat a l’hora
de definir-lo són les paraules de
Vallverdú: “Un escriptor total,
experimental.”

Dimarts, les cartes dels seus
col·legues deixaran al descobert
més matisos amagats d’aquest
creador que, per molts, hauria
de ser universal.

Jaume Agelet i Garriga. Agraeix a Viladot la crítica
a alguns dels seus poemes. En cartes anteriors, el
qualifica d’“autèntic creador d’ambients”.

Josep Vallverdú. Tots dos compartien la seua passió per la literatura
i la llengua catalanes, així com per donar-les a conèixer.

Manuel de Pedrolo. Amb Vallverdú, va ser un dels grans amics de Viladot. Aquesta carta mostra la
seua relació i en d’altres, elogia la seua prosa, de la qual destaca “un català preciós, clar, net i pulcre”.
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