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LA CRITICA HA DIT

. Notes sobre la poesia de Guillem Viladot

La poesia de Guillem Viladot es pronuncia com una necessitat paradoxal
de l'existència humana, és a dir, com una transcripció en l'ordre simbòlic
d'una "manca-de-ser"(...). Hi ha en tota la posició poètica de Viladot
una sensació de desarrelament atàvic, genètic diríem, que qualifica
l'acció determinant del poeta. Una mena de "gouffre" mallarmeà que fa que
l'escriptor "senti" les paraules com una divergència tràgica. Des
d'aquesta posició: el que fa Viladot no és tant establir una comunicació
amb la realitat externa com defendre's d'ella a través de l'estructuració
del seu inconcient: un inconcient que, com en el cas dels surrealistes,
posseeix les claus d'un codi vàlid per a no haver d'acceptar l'exili en
què el poeta es troba des del moment de néixer. (...) Viladot és, abans
de tot, un investigador en poesia, un poeta que fa de la seva condició
de mag i d'alquimista del llenguatge el principi cabdal d'identitat.
Jaume Pont. URC, n. 3, tardor-hivern

Viladot, com les velles Avantguardes, realitza la seva obra en la frontera
de la literatura pròpiament dita i del món del grafisme. O de la plàstica.

(...) Viladot, per raons d'ubicació geogràfico-cultural, no connectà, com
Brossa o com, en una altra direcció, Palau i Sarsanedas, amb la tradició
de la pre-guerra, sinó que, cap al final dels 50, per revolta o per simple
instint d'investigació, inicià en solitari un seguit d'experiències amb
projectes "trobats" i, més exactament, amb palets de riera i, a la vegada,
de desintegració del llenguatge i, per tant, de jocs alfabètics. Molt
aviat, tanmateix, Viladot entrà en contacter amb dos personatges ponentins
que, en molts d'aspectes, resultaren decisius: Leandre Cristòfol, amb qui
col.laborà en Nou plast-poemes (1965) (...) i Josep Iglesias del Marquet,
amb qui, com veurem, col.laborà molt estretament, li descobrí el món de
la nova poesia concreta.
Joaquim Molas. Pròleg a Poesia Completa I (1952-1965), Columna, 1991.

. La cendra (1972/1980)

La cendra planteja la història d'una noieta, la Filo, que explica, des
del propi angle i barreja amb les seves vivències d'adolescent, el que
passa al seu entorn des de poc abans del 1936 fins poc després de 1939.
Pel seu davant, i sense que s'ho acabi d'explicar, es van succeint els
esdeveniments de la revolució, primer, de la guerra, després, per acabar
en els terribles anys de la postguerra. Amb una construcció temporal
lineal, La cendra, a més a més del subjectivisme narratiu que permet que
la història ens arribi plena d'ingenuïtat i senzillesa -i per això mateix
amb una dimensió tràgica més profunda-, presenta una estructura
novel.lesca formada per més d'un centenar de seqüències breus on es
barregen el monòleg interior de la protagonista, les transcripcions de
diàleg i altres elements que donen a la novel.la una certa tonalitat de
diari personal.
Isidor Cònsul. AVUI, 2-XI-80

. Memorial de Na Nona (1983)

El Memorial de Na Nona és la història d'una escriptora catalana, que havia
rebut l'encàrrec de canviar el curs de la història en les lletres
catalanes. El llibre relata com

Na Nona havia de matar l'escriptor Josep

Pla en una cerimònia de lliurament del Premi Nadal. (...) La
literatura-ficció sobre fets i personatges reals pot donar molt de si.
En efecte, la simple inclusió de Na Nona en un context històric determinat
basta per a remoure'l i donar-nos-en una visió prou peculiar. El tema
fonamental del llibre, al meu entendre, no és altre que la memòria i la
seva diversa incidència en el comportament dels homes. D'aquí que una de
les actituds que hi és més qüestionada sigui la del catalanisme, la d'un
cert catalanisme obcecat i fanàtic o, simplement, de via estreta.
Alex Susanna. EL MON, 2-III-1984

. Joana (1991)

El autor, aúnque no rehúye el problema histórico, lo que le ha hecho ahondar
en las fuentes, se ha interesado sobre todo en el problema psicológico.
Viladot recupera la voz de la reina a lo largo de un extenso diálogo, a
través del cual Juana rehace la historia de sus ilusiones y sus
frustraciones.
La novela se estructura en torno a tres temas básicos: la confrontación
entre la razón de Estado y la libertad individual, el papel de la mujer
en la historia y el alcance de la locura.(...) Viladot nos presenta una
Juana refinada y culta, capaz de dar conciertos de clavicordio, de
discursear en latín, de citar atinadamente a Cicerón, Séneca o Cátulo,
según lo exigiera la ocasión. Pero al mismo tiempo, una Juana apasionada,
tanto en el amor como en el odio; una Juana de un temperamento vesánico,
propensa a comportamientos asociales.
Josep M. Morreres. EL OBSERVADOR, 28-X-91
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