
D
es d’un antic pis on vivia, 
allà on l’Eixample ja con-
necta amb Sant Martí, el 
1991,  Xavier  Albertí 

(Lloret de Mar, 1962) va veure aixe-
car l’edifici de Ricardo Bofill que al-
berga  e l  Teatre  Nacional  de 
Catalunya (TNC). «Qui m’havia de dir 
a mi en aquell moment que acabaria 
sent el director artístic d’aquell tea-
tre», expressa l’avui veí de Ciutat Ve-
lla. El barri del Gòtic és avui casa se-
va. Casa perquè és el lloc on dorm i 
perquè és un lloc on es troba molt a 
gust. 
 I són les pedres antigues, els ves-
tigis mil·lenaris com les columnes 
de l’antic temple d’August part de la 
confortabilitat que sent. «Viure en-
tre pedres romanes em fa sentir que 
convisc amb els fantasmes del pas-
sat. Casa meva està sobre la mura-
lla, allà on tancava la ciutat», comen-
ta Albertí.
 «Visc al costat del carrer del Co-
meta, on fa 150 anys va néixer el mú-
sic i compositor Enric Morera. Tam-
bé estic ben a prop de la casa natal 
de Francesc Moragas, el funda-
dor de La Caixa», apunta Albertí. 
«Però en aquella casa també hi va 
néixer Rafael Moragas, conegut 
com a Moraguetes, exdirector ar-
tístic del Liceu, cèlebre entre al-
tres coses per portar Stravinski 
a Barcelona», explica. «Va morir 
a l’exili, a Grenoble, amb un sa-
quet de terra catalana que sem-
pre portava a la butxaca», detalla 
el músic i compositor, a més d’ho-
me de teatre.

Piano, teatre i història

La música, i en concret els estudis 
de piano, van portar a Barcelona 
aquest fill de la Costa Brava. Amb 16 
anys, va anar a estudiar al conserva-
tori, al carrer de Bruc, a l’Eixample. 
Després la música també va ser la 
que el va portar a residir un temps a 
Itàlia, Alemanya i Àustria. «Des que 
vaig tornar a Barcelona, vaig viure 
a Rocafort amb Provença i al carrer 
de Castillejos, al costat de la plaça 
de les Glòries, des d’on vaig veure 
avançar les obres del TNC», diu.
 Des de fa 10 anys, el districte de 
Ciutat Vella és el seu. I, dins d’aquest 
districte, es desperta cada matí al 
barri del Gòtic. «Els dies d’estiu que 
acabo al Nacional cap a les vuit del 
vespre o les nou del vespre –a vega-

Els estudis de piano van establir aquest oriünd de Lloret de Mar a Barcelona quan 
tenia 16 anys. Després, la música va portar Xavier Albertí a Itàlia, Alemanya i Àustria, abans de 
tornar a la capital catalana, on es va formar en direcció teatral i on resideix des d’aleshores.

des és més tard– vaig en bici a ba-
nyar-me al mar, abans de tornar a 
casa i sopar a la terrassa ben fresc, 
com un autèntic sibarita», afirma el 
director artístic del TNC i veí de tant 
de vestigi del passat.
 «La cultura sense consciència de 
les seves arrels no existeix. I jo aquí, 
al Gòtic, tinc la possibilitat d’aques-
ta consciència. Cada pedra del Gò-
tic ens connecta amb les nostres ar-
rels», expressa Albertí, ja en la seva 
segona temporada al TNC, que fins 
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Sant Just i Pastor Campanars a la vista
«LES TERRASSES DE L’ESGLÉSIA DE SANT JUST I PASTOR MOSTREN ARA 
AQUESTA IMATGE ÚNICA SOBRE LES TEULADES DEL GÒTIC», DIU ALBERTÍ

al 19 de juliol té en cartell El carrer 
Franklin, de Lluïsa Cunillé, i tot l’any, 
tarifa plana per a tota mena de pú-
blic. És la segona temporada d’Alber-
tí com a director artístic al TNC, però 
el seu tercer any allà, ja que primer 
va estar en aquell mateix escenari 
programant juntament amb l’ante-
rior director, Sergi Belbel.
 Albertí, que va estudiar direcció 
teatral a l’Institut del Teatre –llavors 
a la plaça del Duc de Medinaceli–, 
abans de viure al seu actual pis, al 
carrer de Lledó, va residir en un al-
tre de situat al carrer de Banys Nous, 
també al barri Gòtic, «on hi ha el me-
lic del poder de casa», referint-se a les 
seus de l’Ajuntament de Barcelona i 
de la Generalitat. «Saps que el tens 
allà, tan a prop, i pots acostar-te a 
treure el nas sempre que vulguis. 
Però també, el fet de tenir-lo al bar-

ri et fa aprendre a no sacralitzar-
lo», puntualitza el que va ser tam-
bé director del Grec del 1996 al 
1999.

Un guia perfecte

En els seus 10 anys de vida al Gò-
tic, Albertí ja ha explorat gai-
rebé totes les pedres, acompa-
nyant-se de llibres d’història. 
És un guia perfectament docu-
mentat. I té molt ben ubicats els 
llocs on, un vegada a l’any, en 
temps de Corpus, posen ous a 
ballar. Els recorre amb el seu fill 

Pau, un excepcional xinès que va 
arribar al Gòtic des de la ciutat de 
Chongqing, amb 11 mesos –ara té 

11 anys–, i que Albertí i la seva pare-
lla van adoptar. «Anem a veure L’ou 
com balla al claustre de la Catedral; 
a l’arxiu de la Corona d’Aragó; al Mu-
seu Marès; a la Casa de l’Ardiaca; al 
Palau Requesens, al Palau Cente-
lles, almenys a aquests sis llocs ca-
da any. I, a vegades, també a l’Ate-
neu Barcelonès», detalla.
 El Gòtic li subministra a aquest 
veí delícies que per a ell és un luxe 
tenir tan properes. Aquest magní-
fic guia tan ben documentat destaca 
els còctels del Mercer Hotel, a la tor-
re 28 de la muralla romana; les ses-
sions de jazz a El Paraigua; El Mesón 
el Café; les pizzes catalanes de L’An-
tic Bocoi del Gòtic –«també dins de 
la muralla, és com la meva segona 
cuina»–; els gintònics del Gimlet, el 
Harlem i L’Ascensor, o les especiali-
tats de Le Cucine Mandarosso; el Li-
ceu; el Poliorama, i el Romea, entre 
altres llocs». H

Font de Sant Just «Primera de caràcter públic»
«ÉS DEL SEGLE XIII, UN GRAN VESTIGI DE LA CIUTAT, COM LA DOBLE PICA BAPTISMAL 
DE L’ESGLÉSIA DE LA MATEIXA PLAÇA. NOMÉS N’HI HA DUES A EUROPA»

Bisbe Caçador, 3 Nobel de literatura que no va arribar
«LA REIAL ACADÈMIA DE BONES LLETRES, AMB SEU AQUÍ, AL PALAU 
REQUESENS, VA PROPOSAR ÀNGEL GUIMERÀ, DES DEL 1907 FINS AL 1923»

Carrer de Lledó, 7 «Aquí va néixer el ‘Moraguetes’»
«AVUI ÉS L’EXCEL·LENT MERCER HOTEL. ABANS HAVIA ESTAT CASA NATAL DE QUI 
VA SER DIRECTOR ARTÍSTIC DEL LICEU I CRONISTA DE LA NIT DEL PARAL·LEL»

Espai mil·lenari Columnes del temple d’August
«MOLTES VEGADES, COMPRO UN ENTREPÀ A CONESA (LLIBRETERIA, 1).

EL DE SALSITXES ESTÀ BONÍSSIM. ME’L VINC A MENJAR AQUÍ», EXPLICA

uN vEí DE CIuTAT vELLA...  Xavier Albertí, director artístic del Teatre Nacional de Catalunya (TNC)

«Cada pedra del 
Gòtic connecta amb 
les nostres arrels»
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