La Lliriada
La Lliriada és una trobada popular, cultural i festiva per celebrar la ﬂoració dels lliris i rendir
homenatge a Guillem Viladot en l’any del seu centenari.
Durant el matí, al Parc de Riella hi podreu trobar tallers, jocs, esceniﬁcacions dels poemes del
parc, música, vermut i molt més.
Les activitats estan inspirades en Guillem Viladot. Són per a totes les edats i gratuïtes.

El Lliri
El lliri és un element recurrent en l’obra de Guillem Viladot.
Els lliris
(Temps d’estrena, 1959)
Si feia dies que no havia plogut, els camins s’assecaven, i els carros i les mules
aixecaven una gran polseguera. D’aquesta manera, els lliris, de sobte, perdien
el color blau i acabaven bruts i feien mania.
Jo, davant seu, pensava: si a mi em feien batlle, la meva primera ordre seria la
de manar als agutzils que traguessin la pols de tots els lliris del terme municipal.
L’endemà possiblement ja no seria batlle, però els lliris tornarien a ser blaus. Els
homes dirien que havien tingut un batlle foll. Pero..., què dirien de mi els lliris?

El Parc de Riella
És l’entorn adient per aquesta festa de participació ciutadana. El Parc de Riella és un espai
singular dissenyat per donar a conéixer l’univers poèticoplàstic de Guillem Viladot, que va des
de la prosa poètica i la poesia discursiva ﬁns a la poesia més experimental, visual, concreta i
objectual.

La Flor de l’Inﬁnit
La Flor de l’Inﬁnit és el logo del parc. És una ﬂor de vuit pètals, realitzada a partir del símbol
d’inﬁnit que, com el mateix número vuit, es representa amb una mena de llaç sense ﬁ.
El recorregut del parc també té la forma d’inﬁnit. La ﬂor d’inﬁnit és el símbol visual per
reivindicar el desig de llibertat de Guillem Viladot, la seva necessitat de trencar els límits entre
els gèneres, de superar el llenguatge institucionalitzat, la voluntat d’abastar l’inﬁnit a través de
la poesia, l’art...

Us convidem a compartir la Lliriada.
Veniu a fer un tomb per l’inﬁnit.

Idea original: Jaume Figuera Figuera
Organitza: Companyia Teatredetics i Ajuntament d’Agramunt
Col·labora:
Dvins, Institut Ribera del Sió (alumnes del cicle de forneria, pastisseria i conﬁteria),
CEIP Macià Companys, Col·legi Mare de Déu del Socós, CAU Agramunt, David Pradas i
Anna Guixé.

Degustació: INFINITS oferts pels
alumnes del Cicle de forneria,
pastisseria i conﬁteria.
(Institut Ribera del Sió).
Hora: 11.00h a 14.00h

Esceniﬁcació del MÓN poètic
de Guillem Viladot amb
COMPANYIA TEATREDETICS
Hora: 12.15h a 12.45h
MICRO OBERT a tothom
per a recitar, llegir, cantar...
Hora: 13.30h a 14.00h

Taller: Retallables de Pardals
amb SERAFINA BALASCH i
GERARDO GARCÍA
Hora: 11.00h a 14.00h

Música: Poemes Musicats
per DAVID PRADAS i cantats
per ANNA GUIXÉ
Hora: 13.00h a 13.30h
Jocs: CAU Agramunt
Jocs tradicionals
Hora: 11.00h a 14.00h
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Taller: El Drapaire
Musical (Sons d’ocells )
Hora: 12.00h a 14.00h
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Accés al Parc de Riella
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Companyia Teatredetics

25310 Agramunt (Lleida)
info@teatredetics.org. - www.teatredetics.org

Taller: Elaboració de Xapes
amb FÀTIMA PUIG
Hora: 11.00h a 14.00h

Degustació: Aigua de Lliri
Associació DVINS
Hora: 11.00h a 14.00h

Activitat: Il·lustracions en viu
de 'PUCK i la seva troupe'
amb MATÍAS TOLSÀ
Hora: 11.00h a 14.00h

