1922 -2022

ANY VILADOT

ACTIVITATS INCLOSES EN LA COMMEMORACIÓ DEL
CENTENARI DEL NAIXEMENT DE GUILLEM VILADOT

*La programació inclosa en aquest document està oberta a modificacions i noves propostes tant de la societat civil com d'entitats i institucions.

UNA COMMEMORACIÓ DE PAÍS

El centenari del naixement de
Guillem Viladot és una
oportunitat única per
reivindicar l’obra d’un creador
prolífic i polifacètic.
Des de la Fundació Guillem
Viladot – Lo Pardal i
l’Ajuntament d’Agramunt
s’han generat complicitats amb
un gran nombre d’entitats,
institucions, museus i persones
que han convertit l’Any Viladot
en un esdeveniment coral que

01

traspassa fronteres
g e o g r à f i q u e s i e s t i l í s t i q u e s to t
posant Guillem Viladot i la
seva multiplicitat de facetes en
e l c e n t r e d e l p a n o r a m a c u l tu r a l
d’enguany.
Esperem que l'embranzida
aconseguida aquest any
mantingui viva la flama
d'aquest prolífic creador, l'obra
del qual segueix plenament
vigent com podrem comprovar
al llarg d'aquest 2022.

GUILLEM VILADOT
Guillem Viladot va néixer a
Agramunt el 26 d’abril de

1922. Fer-se càrrec del
negoci familiar –una
farmàcia— no li va impedir o,
més aviat, li va permetre
dedicar part del seu temps a
l'experimentació en
nombrosos camps del
panorama cultural. Ja a
finals dels anys ‘40 va
començar a escriure petits
poemes d’inspiració oriental
i, tot seguit, es va anar
immergint en el camp de la
literatura, tot escrivint
reflexions al voltant del que
suposava viure en un poble
de caràcter rural durant la
postguerra. Aquestes
incursions en el món de les
lletres el va portar a
publicar, el 1959, el seu
primer volum, titulat Temps
d’estrena .

Malgrat que mai no va
deixar el camp de la novel·la,
la narració i la poesia,
diguem-ne “convencional”, a
finals dels anys ‘50 es va
interessar per les
possibilitats discursives,
teòriques i plàstiques que
permetia el
desmantellament de l’ordre
alfabètic. La seva relació
amb altres personatges
vinculats al món de la
cultura, com Leandre

A finals dels anys 60,
després d’haver publicat
alguns llibres de poesia
visual, la seva relació amb
Josep Iglésias del Marquet
va culminar amb la creació
d’una col·lecció de llibres
dedicada exclusivament a
l’edició de poesia
experimental: Lo Pardal .
Aquest interès pels corrents
poètics més innovadors va
fer de Viladot un dels
màxims representats de les
avantguardes poètiques de
postguerra i les seves obres
van formar part d’antologies
i exposicions a nivell
nacional i internacional.
Les reflexions al voltant del
fenomen visual el van portar,
en cert moment, a defugir
del format paper per a
començar a crear una sèrie
d’obres volumètriques.
Objectes trobats o, molt
sovint, buscats van ser els
protagonistes de nombroses
peces que segueixen el
paradigma del “ready made”.
L’any 1997, Guillem Viladot
va finalitzar les obres de la
Casa de la Poesia Visual a
Agramunt que, tot

recuperant el nom de la seva
llunyana col·lecció de llibres
de poesia experimental, va
batejar com a Lo Pardal .

Cristòfol , Ton Sirera , Lluís

Plenes d’objectes, collages i
poemes, les sales de Lo

Trepat i Josep Vallverdú , el

Pardal segueixen plenes del

van situar de ple en els
corrents avantguardistes
més punters del panorama
català.

llegat de Guillem Viladot
des del dia de la seva mort,
el 19 de novembre de 1999.
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OBERTURA ANY VILADOT

10h _ Sala del Teatre Casal Agramuntí
PRESENTACIÓ DE 'CANTATES, FUGUES I COLLS DE LA BARALLA'
Llibre inèdit de Guillem Viladot, que va deixar preparat per publicar sota el segell
Lo Pardal a principis de 1973. L'edició no es va materialitzar i amb motiu del
centenari l'ha recuperat Pagès Editors.

11h _ Biblioteca Municipal Guillem Viladot
INAUGURACIÓ DE 'RUTH. COSSOS ALS LLIMBS'
A partir del llibre Ruth (2000), una novel·la epistolar on s’explica el procés de canvi
de gènere, es presenta una exposició conformada amb diferents obres de la
col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida que ens permeten aproximarnos a múltiples maneres d’entendre la sexualitat, la transexualitat, el cos i el
gènere. Aquesta exposició compta amb la col·laboració del Centre d’Art la Panera
de Lleida i el mateix Museu d’art Jaume Morera i amb el comissariat d’Antoni Jové.

12h _ Lo Pardal. Fundació Guillem Viladot
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FEBRER
05

ATRAPACONTES
La sessió de conta-contes mensual de la biblioteca estarà dedicada al llibre infantil
El vell i l'ocell, de Guillem Viladot. Adaptació i narració a càrrec de Lídia Clua.

11.30h _ Biblioteca Municipal Guillem Viladot. Agramunt

18

CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA
El llibre Temps d'estrena (1959) protagonitzarà la primera sessió del Club de
Lectura. Cicle coordinat per Teresa Ibars.

Biblioteca Pública de Lleida
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MARÇ
09
REVISTA ARTS
Presentació del número 53 de la revista Arts, del Cercle de Belles Arts, que inclou
un dossier central dedicat al centenari del naixement de Guillem Viladot.

19h _ Cafè Teatre de l'Escorxador. Lleida
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TAULA RODONA 'COSSOS I GÈNERE'
Ponència al voltant del gènere, a càrrec de membres de l'associació LGBTIQ Colors
de Ponent de les Terres de Lleida.

19h _ Sala de plens de l'Ajuntament d'Agramunt
A continuació, visita a l'exposició Ruth. Cossos als llimbs, a Lo Pardal
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REVISTA ARTS
Presentació del darrer número de la revista Arts, a Agramunt. Acte organitzat per
les revistes Arts i Sió.

19h _ Sala de plens de l'Ajuntament d'Agramunt
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RUTA VILADOTIANA
El Centre Excursionista Agramunt (CEA) organitza una caminada pels espais del
municipi amb empremta de Guillem Viladot.

9h _ Cal Viladot. Agramunt
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FESTIVAL POESIA LLEIDA
El certamen poètic que s'organitza a Lleida donarà un especial protagonisme a
l'obra de Viladot. Així doncs, la imatge del festival durà com a lema un aforisme de
Guillem Viladot, que serà visible en tots els actes i elements d'imatge del festival.
El dia 21 de març se celebrarà Recuperem la realitat. Homenatge a Guillem
Viladot. Així mateix, a les sessions matinals per a ensenyament secundari es
treballarà un dossier sobre Guillem Viladot, que també estarà disponible per a tots
els centres educatius al microsite del Festival.

Teatre de l'Escorxador. Lleida

26

LLIBRE 'EL SILENCI DE L'ANGLE. GUILLEM VILADOT O EL DESFICI PEL JO'
Presentació del llibre de l'arxivera i historiadora Teresa Ibars, que és el fruit d'anys
d'estudi i indexació de l'arxiu personal de Guillem Viladot. Editat per l'Editorial
Fonoll. L'acte estarà conduit per la periodista Meritxell Bernaus.

19h_Biblioteca Municipal Guillem Viladot. Agramunt
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ABRIL
45

CLUB DE LECTURA A LA BIBLIOTECA GUILLEM VILADOT
Lectura del llibre Itineraris interiors i comentari sobre aquesta obra de Viladot
reeditada a finals de 2021 per la Col·lecció Acrimonthis

4 d'abril_ 16.30h i 5 d'abril_20h
Biblioteca Municipal Guillem Viladot. Agramunt
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ACCIÓ POÈTICA DEDICADA A VILADOT
Acció poètica Viladot ens porta a l'hort.

19h _ Hort de Santa Clara. Lleida

21

RUTA LITERÀRIA ITINERARIS INTERIORS
el Club de Lectura de la biblioteca organitza una ruta resseguint els indrets que
apareixen en el llibre de Viladot.

21h _ Sortida des de Cal Viladot. Agramunt
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OBRA DE TEATRE 'BEATRIU'
Estrena de la peça Beatriu, inclosa en el llibre pòstum Orgànic, editat per Fonoll
(2007). Peça produïda per l'Ajuntament de Lleida,

19h _ Teatre Municipal de l'Escorxador. Lleida
ESPECTACLE 'M'ESTRENO SOTA LA DUTXA (GV)'
La companyia Cassigalls de Juneda ha creat, per encàrrec d'Òmnium Cultural, un
espectacle multidisciplinar basat en l'obra poètica de Viladot. Després
d'Agramunt, farà itinerància pels teatres de Tàrrega, Bellpuig, Cervera i Guissona.

21h _ Teatre Casal Agramuntí. Agramunt
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SANT JORDI
La celebració d'aquesta diada literària a Agramunt estarà marcada per la
commemoració de l'Any Viladot. Parada amb llibres de l'autor, entrega dels
premis del Certamen Literari de Sant Jordi (amb reconeixement especial per les
categories de poesia visual), recitals....

Plaça del Pou. Agramunt
COL·LECCIÓ ESCATA DE DRAC
Coincidint amb Sant Jordi, a Lleida es repartirà el nº18 de la col·lecció Escata de
drac. Relats de Sant Jordi, amb una contracoberta dedicada al centenari de
Viladot. També es repartirà un punt de llibre amb un aforisme de Viladot.

Lleida

24

ESPECTACLE 'LLIRIADA'
La companyia de teatre local Teatredetics ret un particular homenatge a Viladot
des del parc de la poesia visual, espai inspirat en l'obra de l'autor.

11-14h_Parc de Riella. Agramunt
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EXPOSICIÓ 'GUILLEM VILADOT POLIÈDRIC'

Instal·lació a l'aire lliure que repassa la vida i obra de Guillem Viladot, amb la
voluntat d'apropar l'autor a les persones que passin per davant de l'església de
Santa Maria. La mostra està comissariada per Joan Puig Ribera.

19h _ Plaça de l'Església. Agramunt

CAMPANYA XARXES SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA
Campanya online per donar a conèixer els aforismes de Viladot. Setmanalment i
fins a finals d'any, es publicarà alguns dels textos inèdits que apareixen al llibre
Pontificalitats, dins del volum Naüm.

28
INSTAL·LACIÓ DEL 'POEMA DE L'HOME'
La delegació lleidatana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya se suma a la
commemoració del naixement de Guillem Viladot amb una instal·lació que
l’arquitecte Jaume Farreny ha concebut a partir del Poema de l’home de Guillem
Viladot (1972) per a la galeria est del claustre de la Seu Vella de Lleida. La mostra
compta amb la col·laboració de Mas Blanch i Jové.

19h _ Claustre de la Seu Vella. Lleida

30

EXPOSICIÓ 'GUILLEM VILADOT PER TONI PRIM'
Mostra de retrats que el fotògraf lleidatà va fer a l'artista agramuntí.

_ Lo Pardal. Agramunt
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MAIG
FESTIVAL POESIA BARCELONA
Intervencions d'Irene Visa i Anna Dot.

Fabra i Coats. Barcelona

18

EXPOSICIÓ 'GUILLEM VILADOT. EXPERIMENTACIÓ INCESSANT'
La mostra, comissariada pel director de Lo Pardal, Pau Minguet, pretén recuperar
la trajectòria d'un artista de la perifèria geogràfica atent i partícip de les
experimentacions artístiques més radicals de la seva època.

19h _ Espais Volart de la Fundació Vila Casas. Barcelona
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DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Jornada de portes obertes a l'hotel rural de Cal Viladot - casa natal de Guillem
Viladot.

10 - 14h _ Cal Viladot. Agramunt
Visita guiada a l'exposició 'Guillem Viladot i els creadors de Ponent'.

12h _ Sala d'exposicions temporals de Lo Pardal. Agramunt
Activitat amb els alumnes de 1r d'ESO de l'INS Ribera del Sió.

Sala d'exposicions temporals de Lo Pardal. Agramunt

10
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EMBARRAT - FESTIVAL DE CREACIÓ CONTEMPORÀNIA
Exposició col·lectiva a partir del concepte “Incomunicats”, que parteix del llibre
Poemes de la incomunicació (1970), de Guillem Viladot. Dins del festival també es
convidarà 5 artistes per a què realitzin instal·lacions relacionades amb l’obra
Viladotiana dins del projecte titulat Pardal Lo. Aquest projecte, després de
Tàrrega, s'exposarà a la Sala Gòtika de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida, i a
algun espai singular d’Agramunt.

Cal Trepat. Tàrrega
27 de maig_ Inauguració
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JUNY
EXPOSICIÓ 'GUILLEM VILADOT I ELS CREADORS DE PONENT'
Coincidint amb el dia de l’aniversari de Guillem Viladot, aquesta mostra, produïda
per la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, posarà de relleu les
connexions que va tenir l’artista d’Agramunt amb altres referents del món de l’art i
la cultura a les comarques lleidatanes, evidenciant el teixit i l’ebullició cultural que
hi va haver a la Lleida de postguerra.
Després d'Agramunt, aquesta mostra farà itinerància pels museus de la Xarxa:
Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega), Museu Comarcal de la Noguera (Balaguer),
Museu Comarcal de Cervera, Museu de Guissona, Museu Diocesà d’Urgell (La Seu
d’Urgell), Museu de Lleida i Museu d’Art Jaume Morera de Lleida.

19.30h _ Sala d'exposicions temporals de Lo Pardal. Agramunt
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SOPAR HOMENATGE A GUILLEM VILADOT
Sopar organitzat per Òmnium Cultural amb col·laboració amb el resturant Atípic
d'Agramunt.

Plaça del Mercat. Agramunt
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JULIOL
02

ACTUACIÓ A L'ERA
Performance de Xavier Garcia a l'era de l'Espai Guinovart, a partir del poemari
Cançons d'era, de Guillem Viladot.

22h _ Espai Guinovart. Agramunt
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CURS ART I TERRITORI
Guillem Viladot tindrà un protagonisme singular en el curs d'art contemporani
que organitza l'Ajuntament d'Agramunt i la Universitat de Lleida.

Diversos espais. Agramunt
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SENT VILADOT
De Riella a Viladot. De Viladot a Riella, acte amb tast de productes de proximitat
a l'era de la Masia Viladot amb la participació de la Cobla Vents de Riella, el Grup
d'Havaneres Marinada, el Grup Escènic Agramuntí, la Muntband i l'Escola
Municipal de Música d'Agramunt.

21h _ Masia Isidori. Agramunt
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EXPOSICIÓ 'GUILLEM VILADOT. AVANTGUARDA RURAL'
La mostra ofereix una visió transversal de com Guillem Viladot va fer del seu
entorn el seu rebost creatiu i com va tractar el paisatge des de diferents
disciplines.

Museu de la Vida Rural. L'Espluga de Francolí

'POEMA DE L'HOME' A LA VINYA DELS ARTISTES
La instal·lació concebuda per l'arquitecte Jaume Farreny a partir del Poema de
l'home quedarà ubicada, després del seu pas per la Seu Vella, en aquest museu
d'art contemporani a l'aire lliure del celler Mas Blanch i Jové.

La Vinya dels Artistes. La Pobla de Cèrvoles

AGOST
154S

LO NIU. RESIDÈNCIA ARTÍSTICA
La Fundació Viladot acollirà durant la segona quinzena d'agost la primera
residència d'investigació artística Lo niu. Quatre creadors, seleccionats a partir
d'una convocatòria en la qual hi haurà un jurat d'experts, faran una estada a
Lo Pardal d'Agramunt, on treballaran durant tres setmanes amb tot el material
artístic i arxivístic de la Fundació.

Lo Pardal. Agramunt
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SETEMBRE
03

CAPGRÒS DE GUILLEM VILADOT
Presentació d'aquest nou element de la imatgeria festiva d'Agramunt, dedicat a
Guillem Viladot, durant la Festa Major

Plaça de l'Església. Agramunt
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'PARDAL LO' A AGRAMUNT
Inauguració del projecte Pardal Lo procedent del Festival Embarrat de Tàrrega a
Agramunt.

Diversos espais. Agramunt
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EXPOSICIÓ 'ELS LLIBRES DE LO PARDAL'
Mostra dedicada a la col·lecció de llibres de poesia experimental editats sota el
segell de “Lo Pardal”.

Espai de lliure creació de Carme Malaret. Sant Just Desvern

29

EXPOSICIÓ 'El silenci de l'angle. Guillem Viladot o el desfici pel jo'
Mostra elaborada a partir del llibre El silenci de l'angle. Guillem Viladot o el desfici
pel jo, escrit per la historiadora i arxivera Teresa Ibars i publicat per l'editorial Fonoll.

Arxiu Històric de Lleida. Lleida

15

OCTUBRE
89

EXPOSICIÓ 'LO NIU'
Els fruits de la residència d'artistes Lo Niu es podran veure en l'exposició col·lectiva
que s'inaugurarà durant la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra.

Sala d'exposicions temporals de Lo Pardal. Agramunt
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SIMPOSI VILADOT
La Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida organitza unes jornades
dedicades a la figura de Guillem Viladot, durant les quals es presentarà el llegat
de l'escriptor al Corpus Literari Digital de la Càtedra.

27-O _ Universitat de Lleida. Lleida
28-O_ Lo Pardal. Agramunt
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NOVEMBRE
19

EXPOSICIÓ 'VILADOT CONCRET'
Nou espai de la col·lecció permanent de la Fundació Guillem Viladot dedicat a les
aportacions que l’artista agramuntí va fer en el camp de la poesia concreta i
experimental.

Tercer pis de Lo Pardal 3. Agramunt

DESEMBRE
10

EXPOSICIÓ 'VILADOT'
Inauguració de la mostra dedicada a Guillem Viladot a la sala Pintor Marsà de
Tàrrega, en el marc de la Fira d'Artistes i Artesans.

Sala Pintor Marsà. Tàrrega
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PUBLICACIONS
PAGÈS EDITORS
Cantates, fugues i colls de la baralla
Memòria de Riella
Epistolari Viladot - Vallverdú (Càtedra Màrius Torres)

EDITORIAL COMANEGRA
Somni d'un apotecari d'estiu

EL CEP I LA NANSA EDICIONS
Antologia poètica de Viladot

EDITORIAL FONOLL
El silenci de l'angle. Guillem Viladot o el desfici pel jo , de Teresa
Ibars
Segona edició de La Cendra , que l'editorial ja va recuperar al 2019

C O L· L E C C I Ó B I B L I O T H E C A A C R I M O N T I S
Som a Riella . Recull d'articles de la Revista Sió

EDITORIAL FUM D'ESTAMPA PRESS
Ruth (anglès)

GRUP DE RECERCA DE LES TERRES DE PONENT
Portes velles metàfores del dibuix i la paraula, de Joan Duch i
Guillem Viladot. Aquest publicació anirà acompanyada d'un
projecte expositiu que es podrà veure a Guimerà, Tàrrega i
Agramunt.

REVISTES (DOSSIERS DEDICATS A VILADOT)
Arts , del Centre de Belles Arts de Lleida
Urtx , revista d'humanitats de l'Urgell
Sió , la revista local d'Agramunt dedica un especial a Viladot a
cada número de 2022
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ALTRES ACTIVITATS
Projecte de l’escultor Jordi Rocosa Cent Viladot.
Acte Viladot a l’espai Acobert, Moià
Inauguració de la nova intervenció a la façana de Lo Pardal
Acte coorganitzat amb el PEN català
Taula rodona sobre Guillem Viladot a l’Ateneu Barcelonès
Tardor, a Lleida. El programa Vespres en vers. Recitals poètics a Lleida
durà una referència al centenari Viladot juntament amb un seu aforisme
relacionat amb la poesia.
Premis literaris de Lleida (es preveu acte dedicat a Viladot encara per
determinar)
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ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

FUNDACIÓ GUILLEM VILADOT - LO PARDAL
Plaça del Pare Gras
25310 AGRAMUNT
973 39 07 18
fundacioviladot@gmail.com

