O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: No hay datos

estan des d’ara a l’abast del
públic sinó també dels investigadors i historiadors, que
en poden facilitar l’autoria.
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Cinc exposicions
per homenatjar
Javier Vilató

r Josep Vallverdú al jardí de casa seva, ara fa
MARIA CARME GUTIÉRREZ

de passar sis
a lectora de cataversitat de Lanaria Pujol fa un
lt positiu de l’ex“Tenia força
estudiants de
màniques, inter la cultura catavolien aprendre
per plaer o bé
olien fer algun
Amb tot, Pujol
a impermeabilicultura anglosauè l’autor català
ut és Mercè Roallverdú mateix,
tat traduït a diiomes, no ha
t superar la bar-

rera anglesa: “Això és perquè tenen una literatura
molt completa pel que fa a
la literatura infantil i juvenil, i el poc que tradueixen
ho fan de literatura holandesa, sueca i alemanya”,
explica Vallverdú.
Autor de 135 llibres, entre originals i traduccions,
Vallverdú ha conreat diversos gèneres com la poesia, la traducció i el teatre, i
en destaca la vessant de literatura 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. ■

Avui el pintor Javier Vilató
(1921-2000), nebot de Picasso, hauria fet 90 anys. L’Institut 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’organitzaran cinc exposicions, comissariades pel fill de l’artista,
Xavier Vilató, a diferents espais de la ciutat: al Museu Picasso, al Museu Frederic Marès, 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 fotogràfic inèdit sobre el seu entorn familiar i professional.

om mai a Barcelona

nys, i la celebrajornades amb
dors de festivals
opa han donat a
ament entre el
e Jazz de Barcembria Jazz Festirusa, entre els
rans del contidimensió més
erreny artístic.
ns han quedat
per l’actitud del
alà, que és atent,
usiasta –valora

Joan Anton Cararach, director artístic del festival
barceloní–. Nosaltres, per
la personalitat del jazz italià, 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 està tenint aquests dies a
Barcelona l’italià, depèn,
segons Cararach, del suport institucional. “[amb

l’agermanament amb Úmbria i el Festival de Newport] hem aconseguit
una posició internacional
molt potent que ens permet, creiem, fer de prescriptors de jazz català arreu del món”. Umbria
Jazz Barcellona acabarà
dilluns al restaurant
Monvínic, on tindrà lloc
una trobada de la tòfona
blanca d’Úmbria i la tòfona negra catalana, amb
xefs dels dos països. ■
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