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Antonio Orozco i Els Ca-
tarres actuaran aquesta
nit a la Bòbila de Palafru-
gell, en el marc de la pro-

gramació de Flors i Violes
(21 h, 24 euros). El con-
cert d’Orozco (Barcelona,
1972) forma part de la gira
Único, en la qual “despulla
com mai abans les seves
cançons, amb una posada

en escena cuidada fins al
més mínim detall”. Anto-
nio Orozco (veu i guitarra)
hi actuarà acompanyat de
Xavi Pérez (direcció musi-
cal, teclats, veus), John
Caballés (guitarres, baix,
veus) i Marcos Orozco (ba-
teria electrònica i percus-
sió). Els Catarres obriran
el concert amb la presen-
tació del seu segon disc,
Postals. Flors i violes om-
plirà avui Palafrugell d’ac-
tuacions al carrer i en dife-
rents locals de la vila. ■

Antonio Orozco i Els
Catarres, a Flors i
Violes, de Palafrugell
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La primera exposició tem-
poral d’obres del pintor
guixolenc Josep Albertí,
que serveix per inaugurar
l’espai del monestir de
Sant Feliu de Guíxols que
durà el seu nom, es va
inaugurar ahir al vespre
amb 24 de les 232 pintu-
res que va llegar al consis-
tori –a més del seu domici-
li– després de la seva mort,
l’any 1993.

Amb el títol Josep Al-
bertí, el pintor enamorat
de la vida, l’exposició su-
posa el tret de sortida ofi-
cial als actes de l’any que el
consistori ha dedicat a la
figura del pintor. La mos-
tra es podrà veure fins al
gener de l’any vinent, però

l’alcalde, Joan Alfons Albó,
va avançar que en conti-
nuaran fent, amb dife-
rents discursos i combi-
nant, a més del fons muni-
cipal, obres de propietat
dels nombrosos amics que
va deixar el pintor.

Alguns d’ells, com l’his-
toriador Alfons Hereu o el
col·leccionista Francesc
de la Peña, es van aplegar
ahir en una taula rodona
amb la historiadora de
l’art Mariona Seguranyes.
El calendari de l’any Alber-
tí continuarà amb l’expo-
sició itinerant divulgativa
en diversos carrers del
municipi, una ruta pels es-
pais que va freqüentar, ac-
tes i l’edició de materials
commemoratius, com el
darrer monogràfic del but-
lletí cultural L’Arjau. ■

aExhibeixen al monestir 24 de les 232
obres cedides pel pintor al municipi

Obre les portes
l’Espai Albertí
de Sant Feliu
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La taula rodona d’ahir al vespre al monestir prèvia a
l’estrena de l’espai ■ E.A.

Gelabert Azzopardi Com-
panyia de Dansa presenta
avui a les nou del vespre,
en el Teatre Municipal de
Girona, l’obra V.O.+, pre-
mi Butaca 2012 al millor
espectacle de dansa. El ba-
llarí Cesc Gelabert estrena
solos i la interpretació de

peces antigues revisades.
En la maduresa de la seva
carrera, Cesc Gelabert
ofereix un muntatge de
peces individuals, un fet
que el condueix als inicis
de la seva col·laboració
amb el Lliure, quan el
1977 va presentar en el
teatre de Gràcia el seu pri-
mer solo, Acció 0 - la ment
i el cos. ■

Cesc Gelabert porta
‘V.O.+’ a Girona
Redacció
GIRONA

DANSA


