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● El director d’escena,
músic i actor lloretenc Xa-
vier Albertí presenta avui
(19 h), al Teatre Municipal
de Girona, el seu especta-
cle El dúo de la africana,
una barreja d’òpera, sar-
suela i teatre que es va es-
trenar l’any 2007 al Teatre
Lliure de Barcelona.

L’espectacle, de fet, és
una comèdia, una mena de
divertimento bastit per la
parella artística que for-
men Albertí i Lluïsa Cuni-
llé, promotors de la com-

panyia La Reina de la Nit.
El dúo de la africana és,
originalment, una sarsuela
de Manuel Fernández Ca-
ballero i Miguel Echega-
ray, amb èxit en el Madrid
del 1893.

La dramatúrgia incor-
pora cinc dels sis temes
originals, i textos de Valle-
Inclán, Miguel Mihura i
Ramón Gómez de la Ser-
na, en l’intent de recuperar
en clau contemporània
l’escola d’una llengua cul-
tivada amb passatges gai-
rebé surrealistes.

Albertí presenta la seva
mescla d’òpera i sarsuela
«El dúo de la africana» al

Teatre Municipal de Girona
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Una imatge de l’espectacle de Xavier Albertí. / ROS RIBAS

L’exposició, que té la col-
laboració del Departament
de Cultura i Mitjans de
Comunicació, l’Institut
Ramon Llull i l’ambaixa-
da espanyola, a través de
l’Institut Cervantes de Lis-
boa, es va inaugurar ahir.
A més d’obres recents del
pintor establert a Casa-
vells, la mostra també in-
clou obres que feia força
temps que no eren exposa-
des, de manera que el pú-
blic s’hi podrà retrobar. La
majoria d’obres, distribu-
ïdes en tres grans sales i or-
denades de manera crono-
lògica, són de gran format,

i algunes són especialment
destacades, com ara
Blancs de Zurbarán, En-
trada a la mina, Porta de
Petra i Flors caigudes de
la desesperança. L’asso-
ciació de crítics d’art de
Portugal va visitar l’expo-
sició, la primera indivi-
dual de Niebla a la capital
portuguesa, un dia abans
de la seva inauguració, i ja
ha estat qualificada per
l’Ajuntament de Lisboa
d’«esdeveniment de gran
interès per a la ciutat».

De manera complemen-
tària, a la sala final, el visi-
tant pot consultar una bio-

grafia de l’artista que està
elaborada a través de car-
tells d’exposicions que
omplen tot un pany de pa-
ret, a més de llibres i petits
treballs múltiples realit-
zats per l’artista. És en

aquesta part de la mostra,
de la qual és curador Toni
Álvarez de Arana, que tro-
bem el llibre del Camí de
l’Oca o la caixa de Pintu-
ra-Tortura, elaborats amb
Joan Brossa.

«Niebla, passió per
la pintura» es pot

visitar a Lisboa fins
al 3 de maig

La retrospectiva, instal·lada al Palau
Galveias, consta de quaranta obres
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● Niebla, passió per la pintura és el títol de l’exposició
retrospectiva que recull treballs recents de la sèrie dedi-
cada a Àfrica, així com algunes de les peces més destaca-
des de l’artista dels darrers vint anys, que es podran visi-
tar fins al 3 de maig, al Palau Galveias de Lisboa. En total,
la mostra la formen una quarantena d’obres.

A dalt, l’obra Patera, i a sota, la pintura Àfrica s’afirma, que
es poden veure en l’antològica de Niebla a Lisboa.


