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Xavier Albertí agafarà
la gran batuta del TNC
3El director i músic substituirà Sergi Belbel a partir de juliol del 2013

J. C. SORRIBES / I. FERNÁNDEZ 
BARCELONA

N
o partia com a favorit a les 
quinieles, però serà Xa-
vier Albertí –director es-
cènic, músic i composi-

tor– qui agafarà la batuta del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC). Succe-
irà Sergi Belbel a partir de juliol del 
2013, per un període de quatre anys 
prorrogable, encara que ja des del se-
tembre vinent començarà a col·la-
borar amb el teatre públic per pro-
gramar la seva primera temporada, 
la 2013-2014.
 Albertí suma a l’experiència en 

cessió de Belbel. Albertí va mantenir 
una trajectòria estretament vincula-
da al Teatre Lliure, com a dramaturg 
resident, quan Àlex Rigola era el res-
ponsable de l’altre gran teatre pú-
blic català.

EXPOSICIÓ CONVINCENT / Però l’elegit va 
ser ahir qui més va convèncer dels 
quatre candidats els membres del 
consell d’administració del TNC, 
que presideix Sol Daurella, en una 
exposició de mitja hora per ordre al-
fabètic. Va ser el primer, a partir de 
les tres de la tarda, i el seu projecte 
de «300 pàgines», segons va revelar, 
va atrapar els que havien de prendre 
la decisió. És un orador imbatible, i 
un artista de gran «saviesa i rigor 
intel·lectual», com va apuntar Belbel. 
Tots dos cohabitaran al TNC nou me-
sos, temps en què Albertí protago-
nitzarà un «aterratge suau» –parau-
les de Belbel– i es dedicarà a definir 
el seu primer cartell.
 Albertí no va revelar ahir el con-
tingut dels 300 folis, i sí que va expli-
car que li han servit per «ordenar i 
sistematitzar» en un projecte tota la 
seva carrera com a «home de teatre». 
En aquest sentit, va citar l’actor i di-
rector d’escena Ariel García Valdés. 
«El teatre és una forma de passejar-se 
per la vida». A part de recordar els 
seus tres rivals, va establir un marc 
filosòfic per a un «enorme repte». «La 
meva vocació de servei serà honesta, 
musculada i proactiva. No vull fer el 
meu projecte escènic, sinó servir al 
Teatre Nacional de Catalunya. Una 
cosa que entenc que va més enllà 
d’un espai de programació, en favor 
d’un espai de complicitats que facin 
xup-xup».

EL QUART HOME / Albertí es convertirà 
en el quart director del Teatre Nacio-
nal de Catalunya. Josep Maria Flo-
tats va ser qui va apujar el teló el no-
vembre de 1996, amb polèmica in-
closa pel seu enfrontament amb el 
conseller de Cultura d’aquella èpo-
ca, Joan Maria Pujals. 
 Aquell pols va provocar la marxa 
de Flotats. Dos anys més tard el va 
substituir Domènec Reixach i el 
2005 va agafar el relleu Sergi Belbel, 
que completarà dos mandats aques-
ta pròxima temporada 2012-2013.
 Al TNC, Albertí es retrobarà amb 
el conseller de Cultura Ferran Mas-
carell, que era el responsable de l’Ins-
titut de Cultura de Barcelona quan 
el polifacètic artista dirigia el Grec. 
Mascarell va destacar ahir el bagatge 
amb què Xavier Albertí arriba al 
gran teatre públic. «Té una gran sen-
sibilitat i un enorme coneixement 
del teatre del nostre país. I treballarà 
amb un bon pressupost», va augurar 
el conseller. H

RELLEU A LA DIRECCIÓ ARtíStICA DEL tEAtRE PÚBLIC

càrrecs de rellevància, com la direc-
ció del festival Grec, la vocació de do-
cent i la seva diversificació artística, 
amb estudis musicals de piano i 
composició. Ahir, el consell d’admi-
nistració del TNC va valorar la seva 
«capacitat per elaborar una progra-
mació amb un alt nivell d’excel-
lència i de qualitat artística». 
 Albertí no figurava en uns pro-
nòstics centrats en dos candidats, 
Oriol Broggi i Josep Maria Mestres, 
amb Carme Portaceli com a tercera 
via. El fet de no haver estrenat mai al 
TNC, a diferència de la resta de fina-
listes, semblava allunyar-lo de la suc-

33 Xavier Albertí i Sergi Belbel, ahir a la tarda a la porta d’entrada al vestíbul del Teatre Nacional de Catalunya.

JULIO CARBÓ

J Músic, compositor i director 
d’escena, Xavier Albertí (Lloret de 
Mar, 1962) va dirigir el Grec des de 
1996 fins a 1999 i va estar al 
capdavant de l’àrea de creació de 
l’Institut Ramon Llull, des del 2004 
fins al 2006. També va ser director 
dels serveis culturals de l’Institut 
del Teatre, on ha estat docent i 
coordinador pedagògic. En el seu 
ampli currículum com a director 

AL CAPDAVANT DEL GREC DE 1996 A 1999

LA TRAJECTÒRIA

figuren l’òpera Jo, Dalí, Dues 
dones que ballen, de Benet i 
Jornet, Vida privada, de Sagarra, 
PPP, sobre Pier Paolo Pasolini, 
Vianants, Mestres antics, Crónica 
sentimental de España i les 
col·laboracions amb Lluïsa Cunillé 
a Assajant Pitarra i El duo de 
l’Africana. Va dirigir un recital de 
poesia catalana a Nova York amb 
Lou Reed i Patti Smith. 


