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E l projecte de “Lo Par-
dal, Casa de la Poesia
Visual” arrenca el

1991 quan Guillem Viladot
adquireix un vell immoble
situat en el centre històric

EL REPORTATGE LO PARDAL

Fa 10 anys que Lo Pardal de Guillem Viladot (1922-1999)
va aixecar el vol en la seva Riella literària, en l'Agramunt
dels seus avantpassats; en aquell paisatge que va inspi-
rar la seva creació artística; en aquell marc urbà en què
es trobava a gust i des del qual contemplava el món, tant
el més pròxim del carrer Sió, com el de més enllà del Pilar
d'Almenara. Han transcorregut mes de 10 anys i Lo Pardal
vola sense el seu fundador, però seguint el corrent de l'alè
que envia el seu fundador des del cel enllà.

Mort al novembre de 1999, Guillem Viladot va viure els seus
últims anys en plena voràgine creativa tant en el seu aspecte
literari com en el relacionat amb el més plàstic. El llegat de
Viladot és una important obra literària i poètica que arrenca
amb les seves primeres narracions de “Temps d'estrena” el
1959; les seves primeres poesies visuals, amb “Estrips”, 1964
i la seva novel·la “Aril avall”, 1966 i que es culmina amb la
creació de Lo Pardal. Va arrencar el vol fa 10 anys i aquesta
és un crònica de la seva gestació.

Deu anys de Lo Pardal
❚  Josep Bertran
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Guillem al Pardal Parc, a la masia de ca l’Isidori.

d'Agramunt. Es tracta del nú-
mero 5 de la petita plaça del
Pare Gras. La part del darrera
dóna al Corriol del Forn, un
atzucac al que també s'hi
s’accedeix des de la part del

darrera de la seva casa.
Aquesta proximitat, ambdós
edificis estan separats per un
parell o tres de metres, és
l’element clau perquè Guillem
es decideixi a comprar l’im- ▼

moble. Segons l’historiador
local, Lluís Pons, l’actual
Corriol del Forn correspon al
Call medieval, el barri jueu
d'Agramunt. El vell immoble
disposa de planta baixa, amb



34   sió GENER de 2004

dos nivells, dos de superiors i
un àtic amb una superfície to-
tal de 300 metres quadrats.

L’objectiu d'en Guillem és
iniciar les obres a primers de
l’any 1992 i acabar-les coin-
cidint amb el seu 70 ani-
versari, en el mes d’abril. Greu
error. El que havia de ser una
obra senzilla d'acondiciament
es converteix en una renovació
total de l’edifici. “És l’única
casa començada per la teu-
lada”, solia explicar. La repa-
ració s’inicia per la coberta
però aviat adverteixen que
l’estat de l’edifici aconsella

aixecar-lo de nou, encara que
sigui per la teulada. Les obres
es perllongaran durant dos
anys. El mes d’abril de 1993,
coincidint amb el seu 71 ani-
versari, es donen per conclo-
sos els treballs de construcció.
Queda l’adequació i muntatge
que es perllongarà fins el mes
d’octubre.

Per l'obertura no es va fer
cap inauguració oficial. Tingué
lloc el dia 10 d’octubre
coincidint amb la concessió de
la segona edició del Premi
Guillem Viladot, que patroci-
nava l’Ajuntament d’Agra-
munt, i la primera, i única,
edició del premi de poesia vi-
sual Lo Pardal. El període
d’execució de les obres de
construcció de Lo Pardal coin-
cideix amb una sèrie d’es-
deveniments molt importants
per a Guillem Viladot. A més
de seguir amb la seva crea-
tivitat artística generant molta
i variada producció, és objecte

EL REPORTATGE LO PARDAL

▼

de nombrosos homenatges. El
mes de gener de 1991 és
designat “Urgellenc de l’Any”
per la Jove Cambra de Tàrre-
ga; a l’abril, l’Ajuntament el
designa “Fill Il·lustre” i crea un
premi que duu el seu nom.
Posteriorment, serà nomenat
“Escriptor del mes” per l’Ins-
titut de les Lletres Catalanes i,
finalment, el Govern de la
Generalitat li concedeix la Creu
de Sant Jordi.

L'Apotecari de Riella treba-
lla incansablement. Les seves
col·laboracions diàries al diari
La Mañana, l'obliguen a estar
al dia de l'actualitat i li
permeten establir un diàleg
amb els seus lectors. Les
constants visites a Lo Pardal,
que ell atén personalment, són
una font inesgotable d’anèc-
dotes. Viladot s'ho passa d'allò
més bé amb la reacció del
públic davant el contingut de
Lo Pardal. El visiten des de
polítics a toreros, passant per
les monges de l’orde de les
Filles de Crist Rei el fundador
de les quals, el Pare Gras, va
néixer en la casa veïna de Cal
Tarill.

El mes d’abril de 1995 aca-
ba la construcció d’un segon

Durant el muntatge de Lo Pardal 1, l’abril de 1993.

Setembre de 1994, obres al Pardal 2.

Guillem Viladot
va inaugurar
Lo Pardal 1, la
Casa de la
Poesia Visual,
el mes
d’octubre de
1993.
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edifici que batejarà com Lo
Pardal 2. El nou immoble està
adossat al primer amb el qual
comunica en la primera plan-
ta. Ja són 500 els metres
quadrats de superfície. Una
gran sala li permet exposar les
seves últimes creacions com
les escultures de més gran-
dària de la sèrie “Objectes
trobats”. Davant d’ambdós
edificis hi ha uns locals en
ruïnes. Viladot els compra amb
la intenció d'enderrocar-los i
millorar-ne la perspectiva.
Proposa a l’Ajuntament urba-
nitzar una plaça. Es fa un
projecte, a càrrec de l'arqui-

tecte Daniel Gelabert, i s'hi
destina una partida inicial.
Passa el temps i, finalment,
decideix construir un nou
edifici ja que s'adona que la
plaça pot trigar molt a arri-
bar i ell necessita espai.

El temps empeny. Cada dia
és més diós, gairebé 75 anys,
però manté la seva vitalitat
creadora. El dia 12 d’octubre

de 1998, durant la Fira del
Torró s’inaugura Lo Pardal 3,
el de major superfície. Es fa
amb gran solemnitat. L’alcalde,
Josep Huguet presideix l’acte
en el saló de plens de l’Ajun-
tament amb la presència
d’amics i artistes. El grup
Teatredetics s'encarrega de
retre-li homenatge en nom de
tot Agramunt. El muntatge
que han preparat es titula De
part de Riella a Viladot.
L'artista es troba en el punt
més alt de la seva trajectòria.

Per a ell, la inauguració de
Lo Pardal 3 suposa arribar a
un cert límit. No es pas que
estigui cansat, explicava a
aquest cronista, però tinc por
a repetir-me. I la gent, i més
els artistes, no es poden repe-
tir i, evidentment, ser sempre
original, costa. Poc més d’un
any després, el Poeta de Riella
aixecava el vol definitiu vers
el desconegut. A nosaltres ens
queda el seu llegat que cuidem
per mitjà de la Fundació Lo
Pardal, però això ja és una
altra història. ■

El muntatge de Teatredetics en la inauguració de Lo Pardal 3.

El temps
empeny. Cada
dia és més
diós, gairebé 75
anys, però
manté la seva
vitalitat crea-
dora. El dia 12
d’octubre de
1998, durant la
Fira del Torró,
s’inaugura Lo
Pardal 3, el de
major
superfície.

Guillem Viladot amb l’ex-secretari general de l’ONU, Javier Pérez de Cuéllar.
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