
«Estem treballant per fer una
bona fira però estudiant hipòtesis
alternatives per si hem de canviar
o modificar qualsevol aspecte. De
moment, treballem pensant que
farem la Mediterrània a l’octubre,
però que hi haurà restriccions».
Teletreballant des de casa, el di-
rector artístic del mercat manresà,
l’olotí Jordi Fosas, confinat a la
seva ciutat, explica que la «incer-
tesa», en l’àmbit de la cultura, arri-
ba evidentment fins a la Fira Me-
diterrània, el més tardà dels mer-
cats estratègics del país i que, com
Tàrrega (arts escèniques) i Vic
(música), continua de moment a
la graella. Tàrrega, com anunciava
dimecres, amb la possibilitat d’un
canvi de dates.

La 23a Mediterrània s’ha de ce-
lebrar del 15 a 18 d’octubre. A final
de gener, abans de la crisi del co-
ronavirus i el confinament per la
pandèmia, el certamen va tancar
la recepció de projectes, que ara
mateix es troben en fase de selec-
ció. Han arribat, explica Fosas,
prop de «1.400 propostes, una xi-
fra similar a la de l’any passat, i un
nombre molt elevat respecte a fa
dos anys». A final de juny, la fira
hauria de comunicar qui partici-
pa i qui no a la Mediterrània del
2020. 

Fosas, que es va estrenar l’any
passat en la direcció artística, no
creu que fins a final de juny o juliol
es pugui saber -si les etapes de
desconfinament segueixen el seu
curs- quines seran les mesures

que s’hauran de prendre per po-
der celebrar el mercat. I, tot i això,
sense cap tipus de certesa.  

«Treballem amb mil hipòtesis,
però el que tenim clar és que difí-
cilment podrem fer una fira com
la coneixem, difícilment podrà ser
la Mediterrània massiva de les al-

tres edicions. La  seguretat sanità-
ria, fem el que fem, és prioritària».
Les restriccions, probablement,
seran de públic, d’arribada de
programadors estrangers...  i, com
remarca Fosas, «n’hem de ser
conscients. També fent diferents
pressupostos: si es redueix capa-

citat vol dir menys públic i menys
entrades...». Entre les mesures
amb què es treballa hi ha la pos-
sibilitat de digitalitzar la part  pro-
fessional, el mercat d’espectacles:
«és una possibilitat perquè a hores
d’ara no sabem quina i com podrà
ser la mobilitat, sobretot la inter-
nacional». 

Preocupació pel sector
Com a mercat estratègic, explica
Fosas, una de les grans preocupa-
cions és «com arribaran els grups
i les companyies a la tardor i  com
podem oferir tot el suport a les se-
ves creacions». Les coproduc-
cions nascudes de l’edició passa-
da de la Mediterrània, «que ara es-
tarien fent temporada, estan atu-
rades». La por a l’estigmatització
del sector també pesa: «com qual-
sevol altre àmbit, el món de la cul-
tura ha de treballar perquè quan
tot plegat es normalitzi, ni que si-
gui a petita escala, hi tornem tots».
La fira, remarca, «ha d’estar ama-
tent al que passa al sector de l’arrel
per ajudar en el que puguem». El
que es podrà o no veure en la pro-
pera Mediterrània, entre les pro-
postes rebudes, dependrà, també,
subratlla Fosas, «de les directrius:
què podrem fer i què no».

La Mediterrània busca alternatives
La fira manresana treballa per celebrar el mercat del 15 al 18 d’octubre però amb la possibilitat
que, depenent de les restriccions de capacitat o mobilitat, es pugui digitalitzar la part professional
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Jordi Fosas en una trobada virtual amb l’equip de la Mediterrània

«El que tenim clar és que
difícilment podrem fer una
fira com la coneixem,
difícilment serà massiva»

«Com a mercat estratègic ens
preocupa com arribaran les
companyies a la tardor i com
podem oferir suport»  
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L’Associació de Promotors Mu-
sicals (APM) va reclamar ahir  al
Govern espanyol que empari les
empreses dedicades a la música
en directe per poder seguir can-

cel·lant concerts i festivals «per
força major» fins que no es torni a
una «normalitat total». Sol·liciten
aquesta empara legal per no dei-
xar «desprotegides» les moltes
empreses que no veuen viable la
represa de l’activitat tal i com es-
tableix el calendari de desconfi-
nament per fases, amb reduc-
cions «dràstiques» de capacitat
que, diuen, «estigmatitzen greu-
ment» el sector. «La inacció del
govern posa en perill la continuï-

tat de festivals, concerts i gires»,
denuncia l’associació, que també
reclama «mesures urgents» per
protegir aquest sector de la indús-
tria musical.

Els promotors musicals recelen
de la viabilitat de reprendre con-
certs i festivals d’estiu amb capa-
citats tan limitats i mesures de dis-
tanciament social. «Les fases de
desconfinament desescalat dei-
xen fora pràcticament la totalitat
de la música en directe», es quei-

xen en un comunicat. «Els pro-
motors veuen amb gairebé total
seguretat que aquesta circums-
tància repercuteix en la impossi-
bilitat de realitzar esdeveniments
en l’època de més activitat per al
sector», argumenten.

L’APM és el principal represen-
tant de la indústria de la música
en directe a l’Estat, amb un 80%
dels promotors privats, responsa-
bles de les principals gires estatals
i internacionals, i de festivals.
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Els promotors musicals reclamen empara legal per
poder continuar cancel·lant concerts «per força major» 
L’APM considera que les
fases del desconfinament
deixen desprotegides milers
d’empreses del directe

El Gremi de Llibreries, junta-
ment amb la conselleria de Cultu-
ra i l’ICEC, han elaborat un pla de
desconfinament perquè aquests
establiments puguin obrir a partir
de dilluns. La proposta, pendent
de l’aprovació del Govern espa-
nyol, planteja que les llibreries ai-
xequin la persiana amb cita prèvia
o atenció individual, utilitzant
mampares, mascaretes i guants,
amb horaris especials per a per-
sones de més de 65 anys i garan-
tint la distància mínima de dos
metres. Els clients no podran to-
car els llibres, que s’hauran de lliu-
rar preferentment dins una bossa
de paper. 

A partir de dilluns, en el que
han anomenat la fase preparatò-
ria, les llibreries haurien de treba-
llar amb preferència per lliurar co-
mandes prèvies i no permetre l’ac-
cés a l'interior. Hauran de cobrir
expositors i prestatgeries per evi-
tar tocar directament els llibres,
que els usuaris hauran de dema-
nar. També se senyalitzarà a la
zona de caixes la distància física
entre el punt de venda i el client i
entre els clients que fan la cua.

La fase 1 començaria el dilluns
11 de maig i, durant quinze dies,
la capacitat de públic no podria
superar el 30% i mantindria els
horaris especials per a persones
més grans de 65 anys i la distància
mínima de dos metres. En cas que
no es pugui, es limitaria a un
client. A partir de 25 de maig, la ca-
pacitat s’incrementaria al 40%,
però mantindria la resta de limi-
tacions. Del 8 de juny i fins al 21,
l’afluència seria del 50%, garantint
una distància mínima de dos me-
tres, i es recuperarien activitats,
sempre amb la meitat de públic.
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Les llibreries
proposen obrir
dilluns amb cita
prèvia i horaris
per a la gent gran

Amics de l’Art Romànic del Ba-
ges ha decidit suspendre l’edició
d’enguany del cicle Música i Ro-
mànic que uneix concerts i visites
guiades als temples de la comarca
El certamen, que l’any passat va
celebrar la desena edició, va in-
tentar, com expliquen els organit-
zadors, posposar els concerts
però finalment s’ha decidit can-
cel·lar l'edició del 2020. 

REDACCIÓ MANRESA

Amics de l’Art
Romànic del Bages
suspèn el cicle
Música i Romànic

MERCAT ESTRATÈGIC Falten més de cinc mesos però l’equip del mercat manresà, com explica el seu director artístic,
Jordi Fosas, intenta cobrir els fronts de la incertesa amb hipòtesis. Les propostes artístiques per triar ja són sobre la taula

Sònia Parra Garcia


