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MÚSICA // PACTE

El Liceu i el Real firmen un conveni per elaborar projectes conjunts 

• L'acord permetrà abordar nou coproduccions en els pròxims quatre anys

EL PERIÓDICO

MADRID.- El Teatro Real i el Gran Teatre del Liceu van firmar ahir un conveni de col.laboració que
permetrà posar en marxa nou projectes en quatre anys destinats a divulgar i promocionar l'òpera.
Aquesta decisió reafirma la cooperació entre els dos teatres lírics després d'anys d'acords puntuals.
El conveni va ser rubricat pels directors del Real i el Liceu, Miguel Muñiz i Josep Caminal,
respectivament, en un acte que va presidir la ministra de Cultura, Carmen Calvo. El document inclou
una política de coproduccions de gran i petit format, la producció conjunta en DVD, la difusió de l'òpera
a la universitat a través d'internet i la creació de l'Associació de Teatres, Temporades i Festivals d'Òpera
a Espanya.
Muñiz i Caminal van mostrar la seva satisfacció per aquest acord que "consagra" una idea que els dos
teatres comparteixen. Caminal no va ocultar el "sabor agredolç" que suposava la firma del conveni poc
abans d'abandonar definitivament la direcció del teatre. "Aquesta foto l'hem desitjada des de fa molt
de temps, però era obligada la col.laboració dels dos teatres públics", va afegir el director del
Liceu, que va destacar "el compromís social" per a la difusió i l'accessibilitat de l'òpera al qual
"s'obliguen" els dos teatres operístics.
L'impuls de les coproduccions conjuntes arrencarà amb l'obra Dulcinea, destinada al públic infantil i
juvenil. Els dos directors seran convidats a participar en les comissions executives de l'altre coliseu.
La consellera de Cultura, Caterina Mieras, va dir a EL PERIÓDICO que el substitut de Josep Caminal al
capdavant del Liceu tindrà un perfil "continuista de la línia empresa i no trencador". Mieras va afegir
que no era necessari precipitar-se en el nomenament, "perquè les qüestions importants, com el
pressupost i la programació artística dels pròxims anys, estan resoltes".
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