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La nova directora general del teatre i la consellera de Cultura apunten a la continuïtat de la gestió
que s'ha dut fins ara

El mecenatge i la projecció internacional, fites de Rosa Cullell al Liceu

Xavier Cester

Segons Caterina Mieras, en la gestió del teatre "no hi haurà trencament, del que es tracta és de
millorar"

Estabornida i atabalada", com confessava al matí pels micròfons de Catalunya Ràdio, Rosa
Cullell va ser ahir una dona perseguida pels mitjans. El nomenament com a nova directora
general del Gran Teatre del Liceu ha despertat una expectació mediàtica que ni la mateixa
interessada es podia imaginar.

Cullell no amaga certa sorpresa davant l'oferiment que va rebre de posar-se al capdavant del coliseu de
la Rambla -"no ho havia pensat"-, però al mateix temps admet la seva predisposició a formar part
d'aquest "projecte tan conegut i tan engrescador". Sobretot comptant amb el recolzament de totes les
institucions que integren el consorci que regeix els destins del Liceu.
El nomenament formal encara no s'ha produït, arribarà la setmana entrant, quan es reuneixi el patronat
del teatre. Mentrestant, i després de fer-se la foto dimarts, quan es va fer pública la seva designació,
Cullell tornarà avui al Liceu per parlar amb Josep Caminal, el director general sortint. Una conversa
lògica, ja que "ell ja té una altra feina on anar i jo en tinc una per deixar". Si Caminal deixa el Liceu per
anar al Grup Godó, Cullel deixa el Grup 62 per incorporar-se al teatre. "Cal un traspàs ben fet", afegeix.
Encara és aviat per parlar d'objectius concrets o dels deures encarregats per les administracions a la
nova directora general del Liceu. Primer hi ha d'haver una presa de contacte amb l'equip humà del Liceu
i amb els diferents elements que participen en el seu funcionament. Malgrat això, Cullell comenta que "la
situació del teatre és bona, cal continuar amb la feina ben feta que ha fet Josep Caminal".

Il·lusió pel producte

Tot plegat no obsta que, a partir de les converses que ha tingut amb la consellera de Cultura i altres
membres del govern, hi ha diferents punts en què creu que s'ha d'incidir: la col·laboració del teatre amb
el món empresarial, és a dir, "el mecenatge", n'és un. "Cal treballar en la implicació del sector privat en
el Liceu, que sempre ha donat molt recolzament al teatre". Cullell parla "d'il·lusió cap al Liceu, que hi
hagi un bon producte, un bon concepte i que les empreses estiguin satisfetes amb la seva inversió".
L'altre eix que Cullell apunta és el de la projecció internacional "d'un dels grans teatres lírics d'Europa".
"El teatre va bé, del que es tracta és de no aturar-se i créixer", afegeix.
El camp de joc on es mourà la nova responsable de l'equipament operístic està marcat pel contracte
programa aprovat aquest any per les administracions públiques i que s'ha d'aplicar al llarg de cinc
temporades, encara que Cullell creu que hi ha marge per introduir elements nous. En tot cas, el lema
sembla que és la continuïtat de la línia seguida fins ara, també en l'apartat artístic. "Les dues últimes
temporades m'han semblat nolt bones", lloant la tasca de l'actual director artístic, Joan Matabosch.

Liceista des de petita

Rosa Cullell coneixia el teatre des de fora, o més ben dit, des de dins, però com a espectadora. "Soc
liceista, ja hi anava de petita amb els meus avis. L'afició a casa era gran, els besavis, els avis, la meva
mare, que encara hi està abonada. Sempre he estat molt aficionada a l'òpera i el ballet". Amb totes les
distàncies lògiques -"la repercussió pública és molt diferent i la situació quan vaig arribar a l'editorial no
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té res a veure amb la del teatre"-, el pas del Grup 62 al Liceu suposa una continuïtat en la seva
dedicació a la gestió cultural. "Les indústries culturals són un dels sectors que seran més importants per
a Catalunya de cara al futur, al nostre país hi ha molta creativitat", una creativitat que hauria de mostrar-
se tant cap endins com cap enfora.
Per la seva banda, Carerina Mieras insistia que el perfil de Rosa Cullell "és molt semblant al del director
que se'n va". "L'impuls que Josep Caminal ha donat al Liceu ha estat molt important, hi ha una bona
línia artística, hi ha hagut un creixement del públic i un acostament del teatre cap a la societat i en
especial cap a la gent jove".
La consellera de Cultura creu que la nova directora general, en la designació de la qual remarca el
paper del president Maragall, "ha demostrat la seva capacitat de gestió".
Les declaracions de Mieras insisteixen en el manteniment del camí seguit fins ara pel Gran Teatre del
Liceu. "No hi haurà trencament, del que es tracta és de millorar", apuntant també com un dels objectius
"consolidar el mecenatge".

Rosa Cullell va quedar sorpresa per l’expectació
creada pel seu pas al Liceu
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