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PRESENTACIÓ
La realitat, recuperada
En major o menor mesura, tots hem sentit que aquests darrers dos
anys ens han robat la realitat. O almenys hem sentit que les maleïdes
circumstàncies ens en robaven una part substancial, sinó tota.
El poeta, el creador Guillem Viladot ho va deixar dit molt abans que la
majoria de nosaltres haguéssim sentit a parlar mai de la SARS. Amb
el seu aforisme “L’art, la poesia, són els vials per recuperar la realitat:
l’altra.” va més enllà d’unes circumstàncies determinades i encara
potser es queda curt.
No hi ha una altra realitat. La realitat és una i, tot i que de vegades sigui
difícil, no hem de deixar que ens n’imposin una per damunt d’una altra.
Guillem Viladot ens interpel·la i ens encoratja a recuperar una realitat
que mai ens haurien d’haver furtat. Hi ha una realitat de competició,
de rivalitat, d’agressivitat, d’exclusió, de violència. Hi ha una realitat de
generació, d’intercanvi, de col·laboració, de diàleg, d’entesa discordant,
però entesa. Quina és l’altra? Qui decideix quina és l’una i quina és
l’altra?
Els dies 21, 22 i 23 de març de 2022 POESIA LLEIDA vol aportar un gra de
sorra a la realitat. L’altra, la que volem que contamini totes les realitats.
La realitat fèrtil, la realitat que té el centre a Riella, a Stratford Upon
Avon, a Lleida, a Sinera o a Macondo, perquè en realitat no té un centre.
Us proposem una tria de poemes del creador Guillem Viladot. Voldríem
que tant de bo aquesta breu selecció servís per esperonar-vos a
aprofundir en l’obra de Viladot. Perquè considerem que és rica,
complexa, amb múltiples facetes perquè hi pugueu trobar la que millor
us ressoni: narrador, poeta, pintor, escultor.
Agraïm el treball conjunt amb la Fundació Guillem Viladot Lo Pardal en
aquesta edició de POESIA LLEIDA 2022. Sumem esforços per divulgar
arreu una realitat seductora. Us convidem a endinsar-vos-hi. “Som
nomenclatura de silencis. Qui, al bell mig?” és el lema que presideix
enguany el certamen. Perquè la poesia és més de preguntes que de
respostes. Perquè de vegades som molt simples i de vegades som molt
complicats. I entre el brogit i el silenci, ens seguim preguntant qui som i
quina és la nostra realitat.
Potser entre tots, serem capaços de recuperar-la, la realitat, l’altra,
l’única, aquesta, la nostra.

Àngels Gregori i Anton Not
Direcció
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SEMBLANÇA BIOGRÀFICA
Guillem Viladot (Agramunt, 1922 - Barcelona, 1999)
Guillem Viladot, apotecari d’Agramunt, va conrear la novel·la, el conte,
l’assaig i, sobretot, la poesia, on va excel·lir com un dels creadors
més significatius de la poesia visual europea del seu temps. Algunes
de les seves novel·les, com Memorial de Na Nona, Joana o Carles,
van aconseguir un ampli reconeixement de públic i crítica. En els
difícils anys de la dictadura, va col·laborar activament en les revistes
lleidatanes Labor o Ciudad, i en publicacions com Serra d’Or, Destino,
La Mañana, Segre, Diario de Lérida, La Vanguardia, El Observador o
El Correo Catalán. Els articles publicats en aquest darrer diari, síntesi
de molts aspectes del seu pensament marginal i heterodox, van ser
aplegats a La finestra induïda (1981).
Fidel a l’experimentalisme, la seva obra poètica de franctirador
impenitent transcorre, de manera transversal, per la poesia discursiva o
visual, del ready-made i el collage al poema-objecte. El seu llegat artístic
es troba avui dipositat a la Fundació-Museu “Lo Pardal” d’Agramunt.
L’obra poètica de Viladot és fruit d’una “lluita que es desenrotlla entre
dos mites, el de Narcís i el d’Èdip [i] provoca dos moviments de direcció,
en principi, oposada que, amb tot, s’interfereixen i es complementen:
un, de recuperació del paradís perdut, és a dir, de la infantesa. I un altre
de recerca d’un nou paradís, aquest cop, utòpic.” (Joaquim Molas).
Dos moviments que ocupen la centralitat de les seves Notes per a una
poètica: “La paraula aniquila el cos i el seu desig, i neix el poema. O la
paraula substitueix el cos i el desig, i neix el poema?”.

OBRA POÈTICA
• Poesia completa I (1952-1965), Columna, Barcelona, 1991.
• Poesia completa II (1964-1983), Columna, Barcelona, 1991.
• Poesia completa III (1982-1990), Columna, Barcelona, 1991.
• Poesia completa IV (1990-1995), Columna, Barcelona, 1998.
• Poesia completa V, Pagès Editors, Lleida, 2004.
• Cantates, fugues i colls de la baralla, Pagès Editors, Lleida, 2022.
Semblança extreta de Jordi Pàmias & Jaume Pont (editors): Poetes de Ponent. Antologia
(De la Renaixença als nostres dies), Institut d’Estudis Ilerdencs-Pagès Editors, Lleida, 2019.
Reproduïda amb permís de l’editor.
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TRIA DE POEMES

TOTS ELS CAMINS
Tots els camins són nostres
la sorra
les hores
i l’aigua
Totes les fites de llum són nostres
les veles
les algues
i els núvols
Totes les veus de llum són nostres
la proa,
la popa
i el rumb
Totes les marques de llum són nostres
la vida
la pàtria i
l’amor.

Hem deixat Riella (1956)
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La poesia no vol dir res

Poster poemes (1968)
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DISCURS DEL POETA QUE REMENA PARAULES
COM AQUELL QUI REMENA MACARULLES, LLUNY
DE LA LIMITACIÓ SEMÀNTICA
Giro la paraula
d’esquena a l’objecte,
i faig el poema.
El mot és meu,
i, alliberat, creo.
I, jo, soc jo
per damunt de tot,
vehement en l’ofici
i en el miracle.

Comunió general (1961-1986)
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Al teu cap...
Al teu cap
s’hi ajoca una cadernera.
Els meus pensaments
els sento
de colors.

Urc del cos (1987)
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SALM PRIMER
Salm de Guillem,

Heus ací el càntic

fill de Joan,

de mi mateix

fill de Ramon,

i de les coses que m’envolten

fill d’Antoni,

i de tot el que és

fill del temps,

sense deixar de ser-ho.

fill d’ell mateix

Heus ací el càntic, el salm, la lloança

perquè no l’ha ajudat ningú

que em ve de gust dir,

a fer-se,

que necessito dir

sinó que s’ha fet tot sol

per contentació de mi mateix,

llegint el diari,

ja que soc l’únic

mirant la tele

a qui interessa

o escoltant el temps

el meu discurs.

o esbrinant per què la marinada

Jo, Guillem.

acostuma a arribar fresca
o per què hi ha nens que van a l’escola

Testa-Ment (1990)

mentre d’altres en tornen.

< Índex

17

Sense titol 2
Quan li han preguntat la lliçó
l’alumne s’ha limitat
a encendre l’ordinador,
Quan li han preguntat
a acarar-lo
la lliçó
a la professora
que ha exclamat
tota alarmada:
jo no soc tan lletja!

Del dit al xip (1990)
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IX
Rebo la llum que surt a caramull
d’aquests instants de lluna que ens accepta.
Alhora som nous i vells. Quin aspecte
té el meu esguard enlluernat d’orgull?

De tu, els camins corren i giro el full
que memoritza el temps que ara som: repte
de la fe pel cor davant teu, concepte
que fa corona de saó i de trull.

No som gran cosa més. En tenim prou
que cap dels dos se’n vagi. La lluna
no ha fet encara el ple del seu joc nou.

És infinit el goig. La solitud
és una pedra. Et tinc a tu, fortuna
tinc. Entre tu i jo, què és el que ha nascut?

Fragments d’una reputació.
Sonets d’encàrrec i Retalls d’un prestigi (1994)
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XLII
El programa de televisió es titulava:
“Mentiu, és l’única manera d’entendre’ns.”
És a dir, cal representar.
Què?
Dos i dos sempre faran quatre, però...
Els actors que s’entossudeixen
a que sumin set i mig
són titllats de desafectes a la societat
i paguen la gasolina més cara
o els persegueix hisenda,
ja que a les seves declaracions de renda
no sempre dos i dos sumen quatre.
Lògic.
Per tot això cal mentir,
per poder-nos entendre
i comprar ametlles torrades
o ametlles garapinyades.
Cal mentir.

L’atzerí o l’evangeli segons Guillem (1994)
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11
M’arrenco les insígnies
que em decoren el coll d’arrugues
i les espatlles de feixuguesa.
Torno a ser cadell,
i des d’aquest moment
vetllo la defunció dels mots
i aplego l’alè
perquè algú se l’emporti.

Quadrivi (1994)
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Morir...
Morir
perquè tot torni a néixer
i no quedi rastre
de res.
Morir,
és a dir,
no haver nascut mai.
Morir
perquè resti immortal
la puresa
de tot allò
que no hem estat:
hegemonia de l’endins.

Epítom I (1995)
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Poema visual 3
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Som nomenclatura de silencis.
Qui, al bell mig?
Guillem Viladot
#poesialleida2022

poesialleida2022.paeria.cat

