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Josep Albertí Corominas, 
en “Pitu” per a tothom, 
va néixer a Sant Feliu 
de Guíxols l’any 1913. 

Als 13 anys va patir el 
mal de Pott i va haver 
d’estar tres anys al 
llit amb algunes parts 
del cos enguixades. 

En aquesta època va llegir 
molt, s’afeccionà a la 
poesia i també als temes 
místics.



A l’adolescència va fer 
classes de dibuix durant 
dos anys a l’Escola d’Arts 
i Oficis, amb la 
professora Gertrudis 
Romaguera i Valls.

Durant la Guerra Civil va 
ser mobilitzat i va 
lluitar en el bàndol 
republicà fins que, el 
gener de 1939, va dirigir-
se cap a França, on fou 
internat al camp de 
concentració d’Argelers 
sur Mer. El seu pare mor.



Quan va retornar a la ciutat, va treballar 
de fuster i també va entrar a formar part 
de la Coral Nova Gesòria, dirigida pel 
mestre Rafael Figueras.

Josep Albertí tenia molt bones aptituds pel 
cant –la seva veu era de baríton-, i era 
un gran afeccionat a l’òpera i a la música 
en general.



Cap al final de la dècada dels 
quaranta, juntament amb 
Ferran Ponsjoan, Josep 
Albertí decorava capses de 
suro amb marines i paisatges 
pintats amb aquarel·la per 
ser venudes com a record als 
turistes. 

Alhora, a les nits d’estiu, es 
dedicava a cantar a les 
tavernes de can Saura i cal 
Canari juntament amb Prujà, 
Frederic Charles, Arnald
Maimí i Joan Bou.



En aquesta època comença a 
pintar a l’oli i, arran de 
la seva primera exposició a 
l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Guíxols l’any 1953, va 
decidir dedicar-se plenament 
a la pintura.

Posteriorment va realitzar 
diverses exposicions a 
Barcelona que van rebre un 
bon tractament per part dels 
crítics d’art.

Als anys seixanta i setanta 
també va fer exposicions a 
Suïssa, Alemanya i França. 
Durant aquesta època va 
rebre nombrosos premis i 
distincions en diferents 
concursos i fires.



Casa Albertí, c/de 
la Penitència nº10

Al final dels vuitanta es va 
retirar a l’Hospital de 
Sant Feliu de Guíxols, 
afectat per una greu 
malaltia. 

L’any 1991 va pintar el seu 
darrer quadre, Donzella. Va 
morir el 4 d’abril de 1993 
a l’edat de vuitanta anys.
En el seu testament, va 
deixar un important llegat 
per a la ciutat que comprèn 
la seva casa del carrer de 
la Penitència i un conjunt 
de 59 quadres realitzats 
entre 1925 i 1990.



“L’Albertí era un home que donava molt de si. Físicament 
era ja d’una notable estatura, amb un rostre seriós, una 
mica d’espantacriatures, que quan mig somreia deixava 
veure una bona dentadura que contrastava amb la seva 
morenor. Era de tarannà polifacètic. Tan aviat se’t 
posava a cantar una sardana de la seva creació (tenia 
una bona veu de baríton) com et sortia amb algun 
estirabot recargolat per fer-te pensar… La tonalitat 
dominant en les seves obres els donava més aviat un aire 
trist. Ell assegurava que no era aquest necessàriament 
l’estat del seu esperit.”

Fragment de la introducció elaborada per Joan Domènech i 
Moner per al catàleg Josep Albertí 1913-1993, editat pel 
Museu d’Art de Girona l’any 2001





En Pitu Albertí definia la seva pintura 
dient que era d’estil expressionista, amb 
alguna cosa d’abstracte, barrejat amb una 
mica d’impressionisme desfet en figuratiu.
“És com un còctel”, assegurava.

“Quan pinto procuro donar alguna cosa meva 
dins de cada pinzellada. La meva pintura 
jo voldria que, en lloc d’admirar-la, algú
la pogués estimar.”

“La meva pintura és com un arròs al foc, que 
a la cassola bull i a la taula hi ha 
d’arribar serè. Quan jo pinto un quadre, 
n’hi ha un a dins meu que ho fa per mi. 
Quasi no ho veig, només sento el ritme.”



Mare de l’artista -1938 
llapis/paper 42x28 MHSFG

Paisatge –ca 1940 
Aquarel·la 

11,5x15cm MHSFG



La Parròquia – ca 1955 Oli sobre tela 73x92cm 
MHSFG



La Pansa – 1956  oli/tela 65x81cm MHSFG



La Platja de Sant Feliu – 1957 Oli/tela 
55x73cm MHSFG



Carretera vella de Palamós -1958 Oli/tela    
64x81cm MHSFG



Barri de l’Estació -1958 Oli/tela 50x61cm MHSFG



Mare de l’artista -1958 Oli/tela 82x66ca MHSFG



La cuina – 1961 
Oli/tela 60x73cm MHSFG



Cargol – 1964 Oli/tela 66x81cm MHSFG



Autoretrat – 1963 Oli/tela 66X31ca MHSFG




