
J ust i f i cac ió  

 

a Càtedra Màrius Torres de la Univer-
sitat de Lleida, fidel al seu objectiu de 
recuperació i promoció del patrimoni 

literari català, i Lo Pardal Fundació privada, 
amb la seva finalitat de donar a conèixer la 
figura i l’obra de Guillem Viladot i Puig, or-
ganitzen aquest Simposi monogràfic per con-
tribuir als actes de celebració del centenari del 
naixement del més universal escriptor agra-
muntí. L’objectiu comú que ens aplega i que 
motiva aquest esdeveniment és doble: actuar 
d’altaveu difusor de la figura i l’obra de Vila-
dot, especialment en els aspectes més desate-
sos, d’una banda, i atiar la investigació sobre 
la seva vida i el seu llegat, de l’altra.  

El Simposi es desenvoluparà en dues jor-
nades que reuniran temàtiques diverses. La 
primera tindrà lloc el 28 d’octubre a la Fa-
cultat de Lletres de la Universitat de Lleida i 
aplegarà les participacions i les activitats de 
tall més acadèmic, amb ponències i interven-
cions enfocades en els vessants més literaris i 
tècnics de G.V., com ara la poesia –en les 
seves variades manifestacions–, la narrativa, 
l’assaig periodístic, la literatura infantil i ju-
venil, etc., i també en el ressò de la seva obra 
en la poesia catalana i espanyola dels anys 60 
i 70 i en la seva ulterior projecció a través de 
la traducció. 

La segona jornada se celebrarà el 29 d’oc-
tubre a Agramunt, a les dependències de la 
Fundació Guillem Viladot, de Lo Pardal i de 
l’Ajuntament de la vila, i tindrà un to més 
divulgatiu, centrat en l’aspecte humà de l’es-
criptor i en les seves relacions amb l’art i els 
artistes plàstics. 

 

Co mit è  o rgan i t zador  

 

Jaume Pont (president honorífic) • Julián 
Acebrón • Josep Camps • Salvador Escudé • 

Enric Falguera • Imma Farré • Meritxell 
Guimet • Jordi Malé • Pau Minguet • 
Margarida Prats • Joan Ramon Veny 

 
 

 
Ent i t a t s  o r gan i t z ador es  

 
 

 
 

 
 
 
 

En t i t a t s  co l·l abor ador es  
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27 d’octubre de 2022 
Universitat de Lleida ▪ Facultat de 

Lletres ▪ Sala de Juntes 2n pis 
—— 

28 d’octubre de 2022 
Fundació Lo Pardal ▪ Ajuntament 

d’Agramunt 
 

L 



 

 P r ogr ama  

 
Dijous 27, matí 

(Universitat de Lleida, Facultat de Lletres 
Sala de Juntes del 2n pis) 

 
9.00-9.15h Inauguració de la Jornada 

9.15-9.30h JOSEP VALLVERDÚ 
 El meu G.V. 

9.30-10.00h JAUME PONT 
 À rebours: Guillem Viladot, poesia 

i poètica 

10.00-10.30h MARGALIDA PONS 
 El soroll visual a la poesia de G.V. 

10.30-11.00h JOAN RAMON VENY 

 L’art del sonet en G.V. 

11.00-11.30h PAU MINGUET 

 El segell «Lo Pardal», col·lecció de 
llibres de poesia experimental 

11.30-12.00h Pausa. Cafè. 

12.00-12.30h JOAN PUIG RIBERA 
 G.V. i el memorialisme 

12.30-13.00h FRANCESC FOGUET 
 L’article periodístic de G.V. 

13.00-13.30h FRANCESCO ARDOLINO 
 Reflexions entorn de la narrativa de 

G.V. 

13.30-14.00h ENRIC FALGUERA 

 La narrativa infantil i juvenil de G.V. 

 

Dijous 27, tarda 
(Universitat de Lleida, Facultat de Lletres 

Sala de Juntes del 2n pis) 

 
16.30-17.00h MANUEL GUERRERO 
 G.V., Leandre Cristòfol i la poesia 

experimental catalana 

17.00-17.30h GLÒRIA BORDONS 
 La correspondència entre G.V. i Felipe 

Boso: creació, concepció i crítica de 
G.V. sobre la poesia concreta 

17.30-18.00h LOUISE JOHNSON 
 Exportar G.V. al món anglosaxó 

18.00-18.30h Pausa. Cafè 

18.30-19.00h TERESA IBARS 
 El llegat de G.V. a la Fundació 

19.00-19.15h JOAN RAMON VENY 
 Presentació de la digitalització del 

llegat G.V. al Corpus Literari Digi-
tal de la Càtedra Màrius Torres 

19.30-20.00h Visita guiada a l’exposició Viladot 
o el silenci de l’angle a l’Arxiu Histò-
ric Provincial, a càrrec de Teresa 
Ibars 

 
Divendres 28, matí 

(Agramunt) 

 
 Sala de plens de l'Ajuntament: 

9.30-10.00h Inauguració de la Jornada 

10.00-11.00h Presentació de la traducció anglesa 
de la novel·la Ruth de Guillem 
Viladot amb Louise Johnson (tra-

ductora), Douglas Suttle (editor de 
la traducció) i Pau Minguet (direc-
tor de la Fundació Viladot) 

11.00-11.30h Cafè amb torrons. 

 Fundació Lo Pardal: 

11.30-13.00h Visita a Lo Pardal i a l'arxiu Viladot, 
a càrrec de Pau Minguet i Teresa 
Ibars 

13.00-14.00h Ruta literària G.V. per Agramunt, 
a càrrec d’Anna Ribó 

 
Divendres 28, tarda 

 
 Parc de Riella: 
16.30-17.30h Poesia i paisatge: visita al Parc de Riella, 

a càrrec de Josep Bertran 
 
 Espai Guinovart: 

18.00-19.00h Cançons d'era de Guillem Viladot, es-
pectacle poeticomusical a càrrec de 
Xavier Garcia i DJ Todocolor. Amb 
la col·laboració d’Enric Casasses. 

 
 

 
 


