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La Mediterrània va po-
sar ahir punt final a l’edició més

difícil d’organitzar amb una xifra rè-
cord de 1.195 professionals inscrits
–malgrat que no pas tots van trepit-
jar la ciutat– i una sensació d’alleu-
jament després de viure una 23a fira
marcada per la incertesa fins al
darrer moment.Una dada parado-
xal perquè no tan sols el certamen
estava escapçat per l’absència de
propostes de carrer, sinó per la difi-
cultat que implica programar avui
en dia. «Això indica el compromís
del sector i les ganes que té la gent
de gaudir de la cultura, de trobar-se,
de formar part de la col·lectivitat i
de programar obres i concerts, en-
cara que no sigui d’immediat sinó
més endavant», va apuntar ahir el
director artístic, Jordi Fosas. També
es van avançar les dates de la 24a
fira: del 14 al 17 d’octubre del 2021.
«Hi ha hagut moments que sem-

blava que tot s’ensorrava», va adme-
tre Fosas, «però estic emocionat per
la qualitat de les propostes i per la
manera com els artistes han treba-
llat per arribar fins aquí». La feina
realitzada per l’equip de la fira per
adaptar-se contínuament a la reali-
tat sociosanitària va ser agraïda du-
rant els quatre dies del certamen
per molts dels artistes i programa-
dors que van passar per la ciutat i
van lloar que la Mediterrània ha-
gués fet l’esforç de preveure diver-
sos escenaris i hagués obert els tea-
tres a creadors i espectadors.
Fosas va destacar els guarismes

de rècord dels 1.195 professionals i
les 670 entitats inscrites. Un volum
propiciat, en part, per la intensa ac-
tivitat en línia preparada per poder
seguir la Mediterrània des de les
pantalles: en aquest sentit, es van
dur a terme 900 trobades ràpides a
través de les plataformes digitals.
«En aquesta ocasió, no han estat
reunions ràpides 1-1 sinó que hi ha-
via un màxim de 5 programadors
per sessió, agrupats segons interes-

sos temàtics, i 1 artista els
explicava la seva pro-

posta», va explicar
Fosas: «Es va
donar el cas

d’un artista que va vendre un bolo
a cadascun dels programadors amb
qui va contactar».
El director artístic de la fira, alho-

ra que va advocar pel retorn «im-
prescindible» de la llotja presencial,
va reconèixer que l’activitat en línia
continuarà formant part de la vida
de la Mediterrània. «No vam crear
les eines digitals per sortir del pas
sinó amb la intenció que tinguin un
llarg recorregut», va afegir: «Durant
aquests dies, s’han pogut veure 23
concerts i espectacles en streaming
a la Llotja en viu, la meitat pràctica-
ment dels que hem programat». En
aquest sentit, els materials audiovi-
suals que s’han generat continua-
ran penjats a la web.

Els efectes de la covid-19 es van
fer palès en aspectes com la reduc-
ció de la capacitat dels teatres i la
cancel·lació de tres espectacles: els
de Simon Mayer, Marina Satti & Fo-
nés i l’Explica Dansa. «Tenim el
compromís de programar-los el
2021», va anotar Fosas.

5.700 localitats ocupades
Entre les entrades venudes i les in-
vitacions dels professionals interes-
sats en els espectacles, es van dis-
pensar 5.698 tiquets al llarg dels
quatre dies de la fira, i el 71 % de les
funcions van exhaurir les localitats.
Fosas va destacar algunes propos-
tes exhibides a la fira segons els tres
eixos que marquen el seu mandat:

«Hem vist mirades a l’arrel com les
del Col·lectiu Brossa i els Za!, joves
emergents com el duet Alexandrae
i el trio Marala, i espectacles que ens
han parlat del lema d’enguany, la
sostenibilitat, com el de Xavier Bo-
bés i els Brots transhumans».
Jordi Fosas i Àngels Blasco, direc-

tora general de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural, van tenir
paraules de suport per al món de la
cultura popular i l’associacionisme,
que fan habitualment del carrer el
seu escenari principal i encara no
ha pogut recuperar una certa nor-
malitat. Tant ells com l’alcalde,
Marc Aloy, van destacar també el
compromís de l’Ajutament per tirar
endavant la fira tot i les dificultats.

TONI MATA I RIU MANRESA

La Mediterrània aplega més professionals
que mai gràcies a l’èxit de la llotja virtual
La fira manresana va tenir 1.195 inscrits en una edició que es va allargar durant sis dies per donar cabuda a l’activitat en línia

UN ALTRE OCTUBRE CALENT Els fets polítics van marcar les fires anteriors, i la pandèmia ha complicat la que va acabar ahir a Manresa fins a límits
esgotadors per als organitzadors. Però Manresa va acollir per 23è any consecutiu la Mediterrània, i el públic va respondre omplint els teatres

El balanç
MIREIA ARSO

Jordi Fosas, Marc Aloy i Àngels Blasco, ahir a la Casa Lluvià després de fer balanç de la fira

 La fira es va acabar ahir amb la
presentació de la peça audiovisual de
25 minuts feta entre el músic Arnau
Obiols, el ballarí Magí Serra i el realit-
zador Pepe Camps. «Tot són primeres
preses. Hem anat a descobrir», expli-
caven. Es va estrenar a la Plana de
l’Om i es podrà veure dissabte que ve
(22 h) a les televisions locals. En les
imatges s’hi veu el seu recorregut de
cinc dies caminant de Berga a Manre-
sa passant per Casserres, l’Ametlla de
Merola, Avinyó i Calders. Hi partici-
pen Martí Boada, Carme Pigem, Eloï-
sa Matheu, Ada Vilaró i Perejaume.

«Brots transhumants»
es converteix en una
peça de 25 minuts

OSCAR BAYONA

Les xifres

1.195
PROFESSIONALS

670
ENTITATS

5.698
ENTRADES

54
COMPANYIES 

31
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12
COPRODUCCIONS

3
CANCEL·LACIONS

900
REUNIONS EN LÍNIA
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