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La filòloga Maria Pujol
Valls, professora de litera-
tura infantil i juvenil de la
Universitat Internacional
de Catalunya (UIC), pre-
senta avui a la Universitat
britànica de Lancaster
una tesi doctoral al voltant
de l’obra de l’escriptor Jo-
sep Vallverdú (Lleida,
1923). Aquest és el resul-
tat d’una estada de sis
anys en aquesta universi-
tat, on Pujol va fer de lecto-
ra de català en el departa-
ment de llengües europees
de l’esmentada universi-
tat, dirigit per Frederic
Barberà, antic alumne de
Vallverdú a les Borges
Blanques. “Va ser en part
una proposta de Barberà,
però també és cert que era
un dels autors que més
m’interessava perquè és
representatiu d’una gene-
ració que va treballar
molt per a la represa de
la cultura catalana i per-
què encara continua en
actiu”, comenta Pujol.

Més enllà del clàssic Ro-
velló, la filòloga s’ha cen-
trat en un aspecte potser
menys conegut del prolífic
autor lleidatà, una vessant
que reivindica per la seva
qualitat: els seus llibres

personals. “Són els volums
més assagístics i inclou
tant el memorialisme,
com els llibres de viatges i
els diaris, així com aquells
en què tracta de la seva
pròpia creació.”

Més que un estudi “tex-
tual”, Pujol ha realitzat un
de “cultural” per resseguir
tant el context històric
com les influències que
han marcat Vallverdú. És
així que ha arribat a traçar
les característiques d’una
generació que inclouria
entre d’altres Manuel de
Pedrolo i Guillem Viladot:
“Molts d’aquests escrip-
tors comencen a escriure

empesos per uns ideals
que, de mica en mica, ve-
uen com no s’acompleixen
i cauen en la desil·lusió.”
Davant d’aquesta tesi, el
mateix Vallverdú, de 88
anys, assegura que “s’hi
veu reflectit”. “Som una
generació molt marcada
per la postguerra amb una
forta filiació a la resistèn-
cia cultural. En definitiva,
vam haver de fer de tot.”

Un dels aspectes que
més ha sorprès la docto-
randa és que sovint s’ha es-
tudiat l’obra de Vallverdú
des de l’aspecte pedagògic i
de biblioteconomia, i en
canvi manquen aproxima-
cions literàries. De fet, no-
més existeixen dos estu-
dis: Camins i paraules, de
Josep M. Aloy (1998) i La
quotidianitat en la narra-
tiva de Josep Vallverdú, de
Teresa Pàmies (1987).

Maria Pujol ha redactat
la tesi en català, tot i que la
defensarà en anglès da-
vant d’un tribunal com-
post entre d’altres per
Francesco Ardolino, de la
Universitat de Barcelona, i
David George, de la Uni-
versitat Swansea del País
de Gal·les, especialista en
literatura catalana. Des-
prés té previst publicar-la
en català, tot i que encara
no sap en quin format.

Després de passar sis
anys com a lectora de cata-
là a la Universitat de Lan-
caster, Maria Pujol fa un
balanç molt positiu de l’ex-
periència: “Tenia força
alumnes, estudiants de
llengües romàniques, inte-
ressats per la cultura cata-
lana que volien aprendre
la llengua per plaer o bé
perquè volien fer algun
Erasmus”. Amb tot, Pujol
subratlla la impermeabili-
tat de la cultura anglosa-
xona, en què l’autor català
més conegut és Mercè Ro-
doreda. Vallverdú mateix,
que ha estat traduït a di-
versos idiomes, no ha
aconseguit superar la bar-

rera anglesa: “Això és per-
què tenen una literatura
molt completa pel que fa a
la literatura infantil i juve-
nil, i el poc que tradueixen
ho fan de literatura holan-
desa, sueca i alemanya”,
explica Vallverdú.

Autor de 135 llibres, en-
tre originals i traduccions,
Vallverdú ha conreat di-
versos gèneres com la poe-
sia, la traducció i el teatre, i
en destaca la vessant de li-
teratura infantil i juvenil,
en què va aconseguir un
èxit considerable amb el
personatge de Rovelló, que
ha estat adaptat a una
sèrie de dibuixos animats
a la petita pantalla. ■

La filòloga Maria Pujol presenta
una tesi doctoral a la Universitat de
Lancaster sobre l’obra de Vallverdú

Generació del
desencant
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BARCELONA

L’escriptor Josep Vallverdú al jardí de casa seva, ara fa
dos anys ■ MARIA CARME GUTIÉRREZ

“Som una
generació
marcada per
la postguerra
que vam haver
de fer de tot”

Els esforços d’internacio-
nalització efectuats els
dos últims anys pel Voll-
Damm Festival de Jazz de
Barcelona han viscut un
punt d’inflexió amb el cicle
Umbria Jazz Barcellona,

integrat dins del festival
barceloní i preparat per
viure, aquest cap de set-
mana, la seva fase més en-
cesa, amb un duo entre el
sard Paolo Fresu i el cubà,
barceloní d’adopció, Omar
Sosa (avui) i el pianista
Stefano Bollani (demà),
tots dos a Luz de Gas. La
satisfacció, ahir, del con-
seller de Cultura de la re-
gió d’Úmbria, Fabrizio
Bracco, que vol firmar un
conveni de col·laboració

per tres anys, i la celebra-
ció d’unes jornades amb
programadors de festivals
de tot Europa han donat a
l’agermanament entre el
Festival de Jazz de Barce-
lona i l’Umbria Jazz Festi-
val de Perusa, entre els
més veterans del conti-
nent, una dimensió més
enllà del terreny artístic.
“Els italians han quedat
fascinats per l’actitud del
públic català, que és atent,
sever i entusiasta –valora

Joan Anton Cararach, di-
rector artístic del festival
barceloní–. Nosaltres, per
la personalitat del jazz ita-
lià, que, com diu el músic
Gabriele Mirabassi, ha
creat un tot a partir d’una
suma d’individualitats.”

Que el jazz català visqui
l’estiu vinent a Úmbria la
mateixa promoció que es-
tà tenint aquests dies a
Barcelona l’italià, depèn,
segons Cararach, del su-
port institucional. “[amb

l’agermanament amb Úm-
bria i el Festival de New-
port] hem aconseguit
una posició internacional
molt potent que ens per-
met, creiem, fer de pres-
criptors de jazz català ar-
reu del món”. Umbria
Jazz Barcellona acabarà
dilluns al restaurant
Monvínic, on tindrà lloc
una trobada de la tòfona
blanca d’Úmbria i la tòfo-
na negra catalana, amb
xefs dels dos països. ■

Paolo Fresu i Stefano
Bollani clouen el
primer cicle ‘Umbria
Jazz Barcellona’
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El jazz italià brilla com mai a Barcelona

Tres grans
quadres barrocs,
restaurats a Girona

Avui el pintor Javier Vilató
(1921-2000), nebot de Picas-
so, hauria fet 90 anys. L’Insti-
tut de Cultura de Barcelona
ha anunciat els actes que està
preparant en homenatge a
l’artista, que tindran lloc entre
maig i octubre del 2012. Sota
el títol Vilató, Barcelona-París.
Un camí de llibertat, s’organit-
zaran cinc exposicions, co-
missariades pel fill de l’artista,
Xavier Vilató, a diferents es-
pais de la ciutat: al Museu Pi-
casso, al Museu Frederic Ma-
rès, a la Fundació Vila Casas /
Espai Volart2, a la galeria Joan
Gaspar i a la Sala Dalmau.
S’editarà un llibre catàleg que
recollirà una valoració global
de l’obra de l’artista i que
aportarà una gran quantitat
de material documental i foto-
gràfic inèdit sobre el seu en-
torn familiar i professional.

Cinc exposicions
per homenatjar
Javier Vilató
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Des de principi de mes, tres
grans obres del barroc tornen
a lluir novament a la catedral
de Girona. Es tracta d’El mar-
tiri de Sant Esteve, Santa Ma-
ria Magdalena penitent i Sant
Jacint amb la Verge i el Nen,
tres quadres pintats a l’oli so-
bre un suport tèxtil que el
Centre de Restauració de
Béns Mobles de Catalunya
(CRBMC) del Departament
de Cultura ha restaurat, alho-
ra que ha posat al descobert
la seva qualitat pictòrica.
D’aquesta manera, les obres
restaurades, que formen part
d’un conjunt d’onze pintures
sobre tela que decoraven les
capelles de la banda nord de
la seu gironina, no només
estan des d’ara a l’abast del
públic sinó també dels inves-
tigadors i historiadors, que
en poden facilitar l’autoria.
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