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El director artístic de la Mediter-
rània, Jordi Fosas, que ocupa el càr-
rec des del mes de març passat, va
citar la xifra de més de mig miler de
reunions ràpides que s’han celebrat
aquests dies a la llotja professional
per exemplificar la voluntat del cer-
tamen de «donar musculatura al
sector de la cultura d’arrel». L’olotí
va fer aquesta valoració ahir al mig-
dia i va assegurar que «l’objectiu és
consolidar la fira com el mercat es-
tratègic d’arrel». Des de l’Ajunta-
ment i la Generalitat també es va
mostrar satisfacció pel desenvolu-
pament de la 22a edició, que va aca-
bar anit amb l’espectacle de cloen-
da de la plaça Major.

«Volem que els espectacles que

treballen l’arrel des de la contem-
poraneïtat no es contractin només
en els cicles de folk sinó també en
les programacions habituals. En
aquest sentit, la Mediterrània ha de
ser un hub artístic», va apuntar Fo-
sas, que també va destacar la xifra
rècord de 1.185 professionals -de
641 entitats- acreditats.

D’aquests, 887 són catalans, 114
de l’Estat i 184 forans. Un ampli
contingent procedent de 40 països
diferents, entre els quals l’Uzbekis-
tan i Cuba per primer cop. França i
Itàlia són els països més represen-
tats entre els estrangers.

De l’arrel al present
En el vessant artístic, Fosas va fer es-
ment d’una de les idees que més ha
repetit des que va assumir la direc-
ció de la fira: «L’arrel ens ha de par-
lar del present i ha d’abordar els rep-
tes que la societat planteja. En un
món globalitzat, treballar des de
l’arrel i la identitat dona a la fira un
element diferencial».

En aquest sentit, Fosas va valorar
molt positivament que «en les jor-
nades La perspectiva de gènere a es-
cena hi van prendre part 216 perso-
nes». La qüestió de
gènere ha estat un
dels eixos de la fira i

el director va afegir que «ens creiem
aquesta arrel desacomplexada».

Àngels Blasco, directora general
de Cultura Popular, Associacionis-
me i Acció Cultural, va reiterar el

compromís de la Generalitat de Ca-
talunya amb la Mediterrània, tal
com divendres va explicitar la con-
sellera de Cultura, Mariàngela Vila-
llonga, en conversa amb aquest dia-
ri. Blasco també va tenir unes pa-
raules per agrair la feina feta per Da-
vid Ibáñez, que a final de l’any pas-
sat va tancar una etapa de set edi-
cions com a director de la fira.

Una Taverna concorreguda
Un altre dels aspectes ben valorats
per l’organització de la Mediterrà-
nia és l’acollida que ha tingut la Ta-
verna Cervesa Guineu, on s’han ce-
lebrat concerts d’entrada gratuïta.
Durant tota la fira, l’espai conjunt
del pati del Casino -amb l’espai gas-
tronòmic a l’aire lliure- ha gaudit
d’un molt bon ambient, i en concret
dissabte a la nit es va registrar una
notable afluència d’espectadors
coincidint amb l’actuació del grup
Germà Negre. També ha tingut una
acollida destacada la programació
de l’Anònima.

Pel que fa als espectacles de sala,
l’ocupació dels muntatges de paga-
ment ha estat del 79 %, amb 7.837
entrades venudes. Fins a 19 fun-
cions han exhaurit els tiquets, entre
les quals muntatges de gran format
celebrats al Kursaal com la inaugu-
ració amb Sol Picó i el concert
d’Obeses.

TONI MATA I RIU MANRESA

La Mediterrània reforça el seu paper com
a mercat estratègic de la cultura d’arrel
La fira manresana va tancar ahir la 22a edició amb una xifra rècord de professionals inscrits i amb un gran ambient al carrer

QUATRE DIES INTENSOS La gran trobada de la cultura popular ha tornat a deixar un bon sabor de boca a Manresa. Des de dijous fins ahir a la nit,
milers de persones han gaudit d’un festival considerat cabdal per al sector. La 23a edició tindrà lloc del 15 al 18 d’octubre de l’any vinent
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Junyent viu la seva
darrera fira com a
alcalde de la ciutat
Valentí Junyent ha viscut la
seva darrera Mediterrània com
a alcalde de Manresa. Després
de nou anys, l’any vinent cedi-
rà el càrrec a Marc Aloy. «La
fira ha permès constatar el
gran nivell cultural de la ciutat,
amb quatre esbarts, grups de
teatre, corals, associacions... 
i, d’altra banda, també ha do-
nat a conèixer diversos espais
que formen part del nostre pa-
trimoni com la Buresa i la ca-
pella del Rapte», va destacar
Junyent a aquest diari.
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D’esquerra a dreta: Fosas, Blasco, Junyent, la regidora Crespo i la gerent Hinojo
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