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El mateix dia que el tarragoní Jor-
di Bertran (1966) acabava el seu
contracte amb la Fira Mediterrà-
nia, el conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, presidia la Junta de Go-
vern del Consorci Museu Casteller
de Catalunya, a Valls, la nova des-
tinació del gestor cultural que du-
rant cinc anys s’ha encarregat de
la gerència de la fira manresana.
La seva sortida del certamen de la
capital del Bages va generar con-
trovèrsia, sobretot, per l’opacitat del
responsable directe del certamen,
el director general de Cultura Po-
pular, Lluís Puig (president del
comitè executiu de la Fira Medi-
terrània). I perquè la no renovació
del contracte de Bertran la desve-
lava aquest diari després que la
Fundació Fira Mediterrània ex-
pliqués, uns dies abans, que deci-
dia reorientar-la i avançar les da-
tes de celebració. 

Si es mira en perspectiva, els
canvis de la fira i la no renovació
del seu contracte semblen un
pack. Feia nosa?

Espero que no. 
Hauria aprovat els canvis?
A mi ja no se’m va consultar, evi-

dentment. I sense veure el pro-
grama es fa difícil opinar. S’ha de
veure com s’implanta. El que sí que
puc dir és que l’anterior directora
artística, Tere Almar, va provar de
reequilibrar les arts escèniques
amb la música i que això s’ha
mantingut amb la direcció de Da-
vid Ibáñez. Hem de pensar que la
interdisciplinarietat ha donat una
personalitat a la Mediterrània: és
l’única fira de les seves caracte-
rístiques en aquest format. I que les
fires no són festivals, són mercats
de compra i venda. 

I el canvi de dates?
No sé si a nivell de país és gaire

adequat que coincideixi amb el
festival de Sitges però crec que, fi-
nalment, s’haurà de llegir en clau
local. Si a la ciutat li encaixa millor,
endavant. Tots els canvis s’han de
mesurar i fer-los amb brisa, no
amb llevantada.

En acabar la fira del 2013, vos-
tè sabia que no continuaria? O va
ser una llevantada?

Jo sabia que el 2009 signava un
contracte per cinc anys i que tot co-
mença i acaba. Això ho tenia clar.
Però també que el darrer dia de la
passada Mediterrània, el director
general va dir que no hi hauria
canvis ni en la direcció ni en la ge-
rència. Suposo que les circums-
tàncies van canviar. Jo no em vaig
postular per marxar de la fira.

Quina raó va esgrimir Lluís
Puig per no renovar-lo?

Que s’acabava el contracte i que
considerava que no l’havia de re-
novar. 

Per una qüestió de confiança?
Hi ha feines clarament de de-

signació política, com la del di-
rector general, i d’altres, com la
meva, de perfil tècnic. Jo no he tin-
gut mai cap problema a col·labo-
rar amb qualsevol grup polític
que treballés pel país. Però el di-
rector polític de la fira pot pensar
que busca un altre perfil. La meva
percepció és que, de vegades, es
confon la direcció política amb la
gestió professional. I aquest can-
vi s’ha de veure com una decisió de
la direcció política.

Tenia cap problema amb el
director general?

Cap ni un. 
I amb el director artístic?
Tampoc. Sempre he deixat fer.

Tere Almar i David Ibáñez han
tingut la seva pròpia manera d’en-
focar la programació. I des de la ge-
rència s’ha intentat respectar i
protegir  al màxim perquè fos l’à-
rea menys afectada per les reta-
llades. Hem buscat alternatives
en una època complicada.

La seva arribada al projecte
del Museu Casteller de Catalunya
estava pactada?

No. Jo ja  assessorava la regido-
ria de Cultura des de feia temps i
ja  hi vaig treballar en el projecte de
les Festes Decennals. Igual que no
vaig demanar ni venir a la Medi-
terrània el 2009, ni ara deixar-la,
tampoc m’he postulat per al Mu-
seu Casteller. Des de la conselleria
de Cultura m’havien proposat al-
tres feines i no les havia acceptat. 

Per què sí a la Mediterrània, fa
5 anys, i ara al Museu Casteller?

Perquè tant l’una com l’altre
són projectes que valoro i als quals

vaig arribar amb consens. Per això
vaig dir que sí a la Mediterrània el
2009 i sí al Museu Casteller un cop
em van comunicar que no conti-
nuaria com a gerent de la fira.
Sempre amb  el vistiplau dels res-
ponsables de les institucions. Jo sóc
funcionari de carrera amb plaça al
consistori tarragoní, on hauria
tornat sense cap cap tipus de pro-
blema.

Durant la seva etapa a Manre-
sa la fira ha fet un salt, essencial-
ment, en l’apartat professional.
Era l’objectiu?

Quan em vaig fer càrrec de la ge-
rència de la fira l’activitat profes-
sional era testimonial. Hem passat
de no tenir socis a gestionar uns
140 convenis o acords. En uns
anys realment complicats, l’en-
càrrec que vaig rebre, primer del
conseller Tresserras i després del
conseller Mascarell, era redimen-
sionar la fira. L’objectiu era entrar,
si fem un símil futbolístic, en zona
Champions. Això volia dir situar-
nos en paràmetres similars a altres
fires, tant a nivell artístic com pro-
fessional. I tenint en compte la dis-

minució de recursos públics.
Aquest últim any, l’aportació de la
Generalitat ha estat del 46 %; el
2009 era del 82 %. 

Se’n va satisfet?
Molt. Quan vaig arribar no hi ha-

via un equip. I ara me’n vaig con-
vençut que hi és. 

Com veu la nova gerent de la
Mediterrània, Lídia Hinojo?

La Lídia ja hi era, quan vaig fer-
me càrrec de la gerència. Sempre
que se li ha demanat una cosa l’ha
fet amb excel·lència. Estic con-
vençut que, com la resta de l’equip,
pot fer molt bona feina.  Són pro-
fessionals que han donat molt a
canvi de molt poc. Però els han de
deixar treballar. I amb molta trans-
parència. No oblidem que la Fun-
dació Fira Mediterrània és del sec-
tor públic. El polític ha de llançar
l’objectiu que vol però qui l’ha de
desenvolupar és el professional.
No s’han de barrejar els estrats ni
confondre la direcció política amb
la gestió professional. Cadascú
per al que està preparat.

Quins tres moments tria, de
la fira?

Dos espectacles del 2011. El de
dansa que Cesc Gelabert va es-
trenar al Grec i que va formar part
de la programació oficial de la
fira; i el de Perejaume a la Seu de
Manresa. També la renovació de la
llotja de l’any passat, al Museu de
la Tècnica... I en un altre estadi, el
diluvi que va caure a Manresa
aquell novembre i que va ser una
prova de foc per a la fira.
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Entrevista Jordi Bertran
Gestor cultural. Durant cinc anys ha pilotat el mercat d’espectacles d’arrel tradicional de Manresa i l’ha situat com una fira de referència per als professionals
del sector. Després de la seva controvertida no renovació, el tarragoní comanda una altra nau: el projecte del Museu Casteller de Catalunya, a Valls

«Ni vaig demanar venir ni marxar de la fira»

Susana Paz
MANRESA

El tarragoní Jordi Bertran, fins aquest mes gerent de la Mediterrània, fa balanç de la seva sortida i del certamen manresà

«Quan em vaig fer càrrec

de la gerència de la fira la

conselleria em va demanar

situar-la en zona Champions»

«Estic convençut que

Lídia Hinojo, com tot l’equip,

pot fer molt bona feina. Però

els han de deixar treballar»

«De vegades es confon la

direcció política amb la

gestió professional. El meu

canvi és una decisió política»

Jordi Bertran, ahir al carrer Casanova de Manresa, ciutat on ha treballat els darrers cinc anys
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