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CULTURES

i, ut cogitata 
tata praeclare
eloqui possent,
non nulli studio
et usu elabo et
usu elaborave-
rut, cm copiae

 00.00 h-02.00 h
BOREALS LIVE ACT. (Ex-
perimental)

 02.00 h-03.00 h
UNAI (Electrònica)

Sala Pub
 23.00 h-01.00 h
FIGO (Indie)

 01.00 h-03.00 h
ANDER ROD (Indie-elec-
tro)

La Cova
 23.00 h-01.00 h
DUSTYWORK (Deep
Techno)

 01.00 h-03.00 h
SPEKTRAL (Techno
House)

Sala Gran
 01.00 h-02.00 h
DAVID HAT(Tech-House)

 02.00 h-03.30 h
JORDI MAS (Techno
House)

 03.00 h-05.00 h
PLAN B (Mash-up)

 05.00 h-06.00 h
E_BASTARDS LIVE
ACT. (Electro, reggae, d&b)

 06.00 h-07.00 h
AMATRIA DJ (Electro-
pop)

Sala Lives
 01.00 h-02.00 h
CLICKMAN LIVE ACT.
(Minimal techno)

 02.00 h-03.00 h
MAR ABELLA LIVE ACT.
(Electropop)

 03.00 h-04.00 h
MARC MOLINA LIVE
ACT. (Techno)

 04.00 h-05.00 h
BITMUT LIVE ACT.
(Techno)

 05.00 h-06.00 h
HIJOS DEL ACID (Acid-
Techno)

 06.00 h-07.00 h
ELS NORMALS LIVE
(Normal Techno)

Sala Petita
 01.00 h-02.30 h
OSCAR PALACIOS /
ANDY K / LITTLE MIKE
(Tech-House)

 02.30 h-03.30 h
MORE (Minimal Techno)

 03.30 h-04.30 h
KASKI (Electro-Techno)

 04.30 h-06.00 h
LOU VS RANDY (D&D
vs Dubstep)

 06.00 h-07.00 h
BAS MADRID (Electro)

Experimental (1r pis)
 02.00 h-03.00 h
XTRNGR LIVE ACT.
(Electronic IDM)

 03.00 h-04.00 h
PAUK LIVE ACT. (IDM)

 04.00 h-05.00 h
ICEBREIKAH LIVE ACT.
(IDM Breakcore)

 05.00 h-06.00 h
TRETZE_23 (IDM Electro
Bassline)

Performance Art (1r
pis)

 01.00 h-02.00 h

Elisenda Selvas: pre-
senta No exit?

 02.00 h-02.15 h

Microgleam amb l’es-

pectacle Photon Rain

 03.00 h-03.15 h

On és la cabra?

 Cap a les 09.30 h, a la

plaça de la Reforma,

ESPECTACLE DE
PROJECCIONS AMB LA
TÈCNICA DEL
MAPPING coordinat
amb fins a deu raigs

d'aigua i música

electrònica, amb la

participació d'EDL.

També hi haurà

espectacle de foc i

malabars

EL SIELU

LA PEIXERA

EL SIELU

VERMELL

MANRUSIONICA DE NIT

  
  
    

      

  
   

      
 

  
   

     

  
     

   
    

 
  

 
     

  
  
  
    
      

  
  

 13.00 h-14.00 h
TALLER DE MÚSICA ELECTRÒ-
NICA a càrrec de Jaime Galván de
4 a 14 anys)

Pati del Kursaal
17-15 h-17.30 h
DANCERS a càrrec de l’escola Ju-
lieta Soler (de 4 a 16 anys)

Sala Petita
 17.00 h-18.45 h
MÒNICA RIKIC espectacle Buil-
dasound (de 3 a 8 anys)

Sala Polivalent 1

 17.00 h-18.30 h
LENKA MORÁVKOVÁ Taller mu-
sical, de manipulació del so (de 8
a 14 anys)

Pati del Kursaal
 18.00 h-18.45 h
LLIBERT FORTUNY (per a tots
els públics)

Vestíbul
 17.00 h-18.00 h
TALLER DE Dj I MÚSICA ELEC-
TRÒNICA a càrrec de Microfusa
(de 4 a 14 anys)

Pati del Kursaal
 19.00 h-19.15 h

MOSTRA DEL TALLER LENKA
MORÁVKOVÁ

Pati del Kursaal
 12.00 h-19.00 h
FIL MUSICAL MXics Dj a càrrec
d’Ignasi d’Egara i Jolly Fellow
(entre espectacles)

 12.00 h-19.00 h
TALLER DE MAQUILLATGE a cà-
rrec de Mònica Crespo

 12.00 h-19.00 h
SPEAKER DE MXics amb DJ Pam-
nocilla

ACTIVITATS TOT EL DIA

ACTIVITATS TARDA

 

El futur director del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC), Xavier
Albertí, que substituirà Sergi Bel-
bel a partir del juliol de 2013, va as-
segurar ahir que Catalunya té
«unes arts escèniques envejables
i envejades» i va anunciar que
farà el possible perquè la seva
«vocació de servei a les arts escè-
niques es mantingui honesta, ac-
tiva, proactiva i musculada» a be-
nefici del TNC. 

Així s’expressava després que es
fes públic que ahir el consell d’ad-
ministració del TNC aprovés el
seu nomenament  com a director
per quatre anys prorrogables. Al-
bertí va definir l’encàrrec de «rep-
te enorme», i va obrir les portes del
TNC als altres tres candidats, Car-
me Portaceli, Oriol Broggi i el ca-
lafí Josep Maria Mestres. Per a Al-
bertí, el TNC no només ha de ser-
vir per acollir espectacles, sinó
que ha de ser un lloc de trobada
per al sector de les arts escèniques.

Ara, Albertí, que començarà a
col·laborar aquest setembre, i Bel-
bel, cohabitaran nou mesos al
TNC, el primer pensant en el futur
i el segon centrat en la temporada
i en el que veurà l’espectador a l’es-
cenari. «D’aquesta forma pots par-
lar amb tothom i preveure línies de
futur», va explicar Belbel: «jo seré
director i ell programador». Ahir a
la tarda, el consell d’administració
va escoltar els quatre projectes
presentats pels candidats a ser di-
rectors del TNC: Xavier Albertí,
Oriol Broggi, Josep Maria Mes-
tres i Carme Portaceli. 

El futur director va explicar que
no creu que tingui sentit «resumir
un projecte que té 300 pàgines en

una frase simple: m’agradaria po-
der parlar-ne amb calma i tran-
quil·litat». I, de fet, està previst
que exposi el projecte que l’ha fet
mereixedor del càrrec la setmana
que ve.  Però Albertí va subratllar
que, per a ell, un teatre ha de ser-
vir «per trobar complicitats i equi-
libris entre moltes de les famílies
que configuren el seu discurs crea-
tiu» i va demanar tranquil·litat:
«m’heu de deixar treballar per-
què aquestes complicitats facin el
seu xup-xup».

Per a Albertí, l’oportunitat d’ar-
ticular el projecte del TNC «és
una oportunitat preciosa de rede-
finir-me com a creador i home de
teatre». Belbel va felicitar a Alber-
tí, a qui coneix des de fa anys: «és

un plaer enorme saber que una
persona del seu rigor intel·lectual
i saviesa es farà càrrec del princi-
pal teatre públic de Catalunya.
Belbel es va mostrar convençut
que Albertí deixarà «el nivell molt
alt».  Albertí, per la seva banda, va
negar haver estat mai crític amb el
projecte de Sergi Belbel al capda-
vant del TNC.

Per la seva part, el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, acom-
panyat de la presidenta de l’equi-
pament públic, l’empresària Sol
Daurella, va lloar el treball del qui
serà el futur director, que va defi-
nir d’un «rigor extraordinari», al-
hora que remarcava que els seus
objectius quedaran definits en un
proper contracte que incorporarà
mecanismes avaluadors de la seva
gestió: «treballarà amb absoluta lli-
bertat, tal i com ha fet Sergi Belbel»,
va subratllar el conseller, que tam-
bé va confiar que Albertí pugui
gestionar el teatre, com a mínim,
amb el pressupost que necessita. 
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Xavier Albertí assumeix
«amb vocació de servei» la
direcció del Teatre Nacional
El consell d’administració del TNC va aprovar ahir el seu nomenament
Substituirà Sergi Belbel el juliol del 2013 però s’incorporarà el setembre



Xavier Albertí, futur director del Nacional, i Sergi Belbel, que afronta el seu últim curs, ahir davant del TNC

ACN

Músic, compositor i director d'escena, Xavier Albertí (Lloret de Mar,
1962), és titulat superior en Direcció Escènica per l’Institut del Tea-

tre de la Diputació de Barcelona i la UAB. Des del 1996 i fins al 1999 va
dirigir el Festival d'Estiu de Barcelona Grec, i del 2004 al 2006  l'àrea de
creació de l'Institut Ramon Llull. Va ser director de serveis culturals de
l'Institut del Teatre de Barcelona, on també ha estat docent i coordinador
pedagògic del Conservatori Superior de Dansa. També ha estat docent a
l’Obrador de la Sala Beckett, l'obrador d'estiu a Argelaguer, la Universitat
d'estiu Menéndez Pelayo, la Universitat de Girona i la Universitat de Llei-
da. Té composicions estrenades a diversos festivals de música contempo-
rània. El 2007 va treballar amb Pere Portabella i Carles Santos en el guió
de la pel·lícula El silenci abans de Bach. El 2008 va fundar amb Lluïsa Cu-
nillé la companyia La Reina de la nit. Ha dirigit més de 70 espectacles.
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Amb més de 70 espectacles 

El projecte d’Albertí, nascut a
Lloret de Mar, va superar els
de Broggi, Portaceli i el calafí
Josep Maria Mestres


