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Aquesta exposició que presentem al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, 
us vol mostrar l’ús del paisatge agramuntí en l’obra de Viladot. Per fer-ho, ens hem centrat 
en la producció més plàstica del poeta de Riella. Una obra plàstica que, segons el mateix 
autor, no va deixar mai de ser una producció poètica. O sigui, poemes que en molts casos 
guanyaven volum gràcies als objectes que contenien. Des d’aquesta perspectiva, i, tot fent 
un repàs de la seva trajectòria, trobem quatre maneres en què Viladot ha representat o 
inclòs el paisatge riberenc dins de les seves produccions més plàstiques. 

Elements del paisatge

En primer lloc, trobem les creacions poètiques on apareixen elements extrets directament 
del paisatge per construir-les. Les primeres obres poètiques objectuals són un conjunt 
de pedres de riu, objectes trobats, que Viladot neteja i posa damunt d’un peu de fusta. 
Aquestes obres, que daten de l’any 1957, són el primer exemple de l’ús de la natura des-
contextualitzada en la seva obra i l’inici de la seva poesia més objectual. Més endavant 
anirà utilitzant altres elements recollits de l’entorn més proper, com són branques seques 
d’arbustos i pedres amb la seva molsa resseca, que combinarà amb d’altres elements com 
retalls de ferro o eines agrícoles en desús. Tot unit per crear poemes-objecte que destil·len 
paisatge agramuntí. Fins i tot farà combinacions, sorprenents a priori, on barrejarà elements 
naturals com les branques seques d’arbustos i les restes d’un vell piano (la tapa del teclat i 
uns quants martellets) per convertir l’obra en la recreació d’un paisatge de secà. 

Formes i colors

En segon lloc, hi ha les obres on les formes i colors del paisatge formen part de la compo-
sició Si repassem les obres que Viladot va crear al llarg de tota la seva trajectòria, podem 
observar-hi una gamma de colors que predominen per damunt dels altres. Tot i que podem 
trobar peces amb colors vius, la major part de la paleta cromàtica utilitzada pel poeta ens 
mostra colors marrons, ocres, verds..., colors que predominen en el paisatge del seu entorn. 
Tot i l’espectacular esclat de la primavera agramuntina, són els colors dels camps llaurats, 
dels rostolls estiuencs o els grisos de la tardor els que predominen en moltes obres de Vila-
dot. Colors i formes d’aquest paisatge, que no és ni plana ni muntanya, els podem observar 
en obres com, per exemple, el llibre de poesia visual «Diari 1972». Encara que es va publicar 
en blanc i negre, els poemes originals que es poden veure a Lo Pardal mostren uns co-
llages fets a partir de papers estripats que, per la seva coloració i col·locació, bé podrien 
representar el paisatge de secà de les contrades agramuntines. Molt important és també la 
sèrie de les Iconografies de l’ús i del oci (1978) on el verd és el color predominant juntament 
amb el marró i el gris. Però si hi ha una obra que pot considerar-se paradigmàtica pel que 
fa a la representació del paisatge en Viladot és un poema on, amb el capó rovellat d’un 
cotxe i un seguit de talls verticals, podem observar una lliure representació dels camps 
llaurats a la tardor. Aquest poema, que forma part de la sèrie que va fer utilitzant elements 
de cotxes desballestats,  també inclou un seguit de lletres que, unides, formen la paraula 
Riella. Si li haguéssim de posar un títol, cosa que Viladot pràcticament no va fer mai amb 
les seves obres, ben bé podria ser El paisatge de Riella.

Paisatge domèstic

Quan parlem del paisatge viladotià ho fem en el sentit més ampli de la paraula. Tan ampli 
com per incloure no només el paisatge natural, sinó també el paisatge domèstic. Un pai-
satge domèstic d’un Agramunt (o una Riella) que ja no existeix. Una Riella on els jocs més 
populars dels infants eren les baldufes i on s’anava al corral amb un llum d’oli. Elements 
com aquests acabats d’esmentar, juntament amb les restes de màquines de cosir, mans 
de morter o antics cables elèctrics, entre molts d’altres objectes del paisatge domèstic, 
serveixen a Viladot per crear poemes que immortalitzen i mitifiquen un paisatge que ja no 
tornarà. Alhora, els incorpora en un món simbòlic, poètic, un cop descontextualitzats de la 
seva funció primigènia.  

Són moltes les obres que utilitzen aquests elements del paisatge domèstic viladotià, però 
creiem que cal destacar-ne un conjunt en concret que ens serveix per exemplificar el que 
acabem d’exposar. És la sèrie de les Iconografies de l’ús i de l’oci (1978). 

Eines del camp

Finalment, i tornant al territori que va envoltar la vida de Viladot, trobem una tercera apro-
ximació on el paisatge no és pròpiament el protagonista de les obres, sinó que ho són 
les eines que els pagesos utilitzaven per modificar el paisatge natural per convertir-lo en 
agrari. Ens referim a totes aquelles obres creades a partir de rodes de carro, estaquirots, 
arreus i altres eines d’ús habitual entre la pagesia del nostre entorn. Eines que, en la ma-
joria dels casos, ja han quedat en desús però que ens mostren les “armes” que els nostres 
avantpassats van utilitzar per domesticar i transformar el nostre paisatge natural. Aquestes 
obres acostumen a ser de gran format i, moltes, pensades per ser exposades a l’exterior. 
Viladot, en treure de context aquestes eines, també ens les fa mirar des d’una perspectiva 
totalment diferent. Ens fa adonar de la bellesa d’unes formes geomètriques pures, com el 
cercle de ferro de les rodes de carro, o de la bellesa dels objectes que evolucionen a partir 
del seu ús, com podem trobar en els estaquirots. En definitiva, tot un conjunt de peces que 
ens retornen a un paisatge agrari que ja no podem observar. El paisatge preindustrial que 
el poeta de Riella encara va viure i que ens plasma amb la seva poètica. 

Com podem observar en aquesta mostra, Viladot no deixa mai d’incorporar el món que 
l’envolta, el seu món, a la seva obra. Ho fa portant el paisatge agrari, natural o domèstic al 
centre de la producció poètica. Gràcies a ell, el nostre entorn/món deixa la seva quotidia-
nitat per aconseguir un nivell poètic que ens ajuda a entendre’l, a mirar-lo i a estimar-lo tot 
creant un Paisatge Viladot.
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