
MÉS DEBAT, MENYS MERCAT Aquesta podria ser la idea del que s’espera de la nova Mediterrània, que se celebrarà del 9 al 12 d’octubre. En
la gerència, i en substitució de Jordi Bertran, s’estrenarà la manresana Lídia Hinojo; continuarà la figura de l’artista convidat i es potenciarà la
cultura popular amb propostes que impliquin la ciutadania. S’haurà de veure si tot plegat implica una disminució de l’oferta que aprimi el negoci
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Canvis de cares i canvis en la fi-
losofia de la fira i de la llotja. Si en
els darrers anys  la gran aposta de
la Mediterrània havia estat con-
vertir-la en un mercat de compra-
venda d’espectacles (de totes les
disciplines), ara aspira a convertir-
se en un espai «d’idees i projectes»
relacionats amb la cultura popu-
lar que fomentin la participació
ciutadana. Espectacles, en defini-
tiva, al marge del mercat. Així,
l’àmbit pur i dur del negoci  es re-
duirà a les músiques del món,
terreny on es vol consolidar com
a líder. Tot això, a la pràctica, po-
dria significar que si l’oferta co-
mercial disminueix, la fira com  a
generadora de negoci s’aprimi,
però aquesta lectura ahir no es va
preveure. 

La Mediterrània del 2014, del 9
al 12 d’octubre, va començar amb
massa dubtes propiciats, el ge-
ner, per un primer anunci de can-
vis organitzatius (el trasllat de da-
tes), estructurals i de programació;
va continuar amb la notícia de la
no renovació del gerent en el càr-
rec (ni confirmada ni desmentida
per la direcció general de Cultura
Popular en aquell moment) i va
acabar amb l’oposició demanant
explicacions al govern de la ciutat.
Per això, ahir, i com ja estava pre-
vist, els responsables polítics i ar-
tístics del certamen van escenifi-
car un front comú. De la Genera-
litat, Lluís Puig, director general de
Cultura Popular; de l’Ajuntament,

Joan Calmet, regidor de Cultura; de
la  fira, David Ibáñez, director ar-
tístic per a les properes tres edi-
cions, acompanyat de diferents
membres de la comissió artística.

Era el moment de desgranar
els principals eixos de la nova fira
i que han propiciat la decisió de
prescindir del tarragoní Jordi Ber-

tran, gerent de la Mediterrània
des de fa cinc anys, que deixarà el
càrrec el 15 d’abril i que serà  subs-
tituït per la manresana Lídia Hi-
nojo (1978),  responsable des del
2007 de l’àrea de professionals del
certamen. La fira mantindrà la fi-
gura de l’artista convidat («no te-
nim cap motiu per prescindir-

ne», explicava Ibáñez) i la gran
aposta serà  per aquells espectacles
que obrin la porta a la participació
ciutadana:  «hem de superar un
model excessivament basat en
l’exhibició per un altre que inclo-
gui la participació». Segons Ibáñez,
«hem detectat que hi ha una ne-
cessitat de participació de les per-

sones a la cultura. És un corrent
fortíssim, i la fira no en podia que-
dar al marge, sobretot si ens dedi-
quem a la cultura popular». Es
tracta de projectes educatius, co-
munitaris, d’inserció social a par-
tir de les arts escèniques i la mú-
sica que, tal com va explicar Ibá-
ñez, quedaran al marge dels ob-
jectius de negoci. El que no vol dir,
evidentment, que no puguin ser
contractats. La fira, va remarcar el
director artístic, ja treballa en di-
ferents coproduccions que posa-
ran en contacte artistes «de re-
nom» i ciutadans. La llotja conti-
nuarà sent l’espai de compraven-
da però es vol, també, que es con-
verteixi en un«punt de reflexió»
d’aquesta reorientació.

La Mediterrània mantindrà el
pressupost de l’any passat (1 milió
d’euros), el que demostra, segons
Puig, que «amb aquests canvis no
volem fer retallades encobertes
ni convertir la fira en un certamen
d'amateurs». La idea, però, com
ahir repetia Puig, és que la Medi-
terrània no competeixi amb Reus
(circ), Tàrrega (teatre), Vic (músi-
ca), Lleida (titelles) i Igualada (pú-
blic familiar). La marca de la fira
manresana, continuava Puig, són
les músiques del món, especial-
ment les de l’àrea mediterrània, on
«s’ha fet un nom». I,  com  que a la
Mediterrània no se li pot «exigir co-
brir-ho tot» després de la davalla-
va del pressupost en els darrers
anys, el millor és «centrar-se en un
gènere per competir en el mercat».
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La responsable de l’àrea de professionals de
la fira serà la nova gerent de la Mediterrània 
Lídia Hinojo, que fa set anys que treballa en el certamen, substituirà Jordi Bertran L’aposta de la reorientació és

centrar l’àrea de negoci en les músiques del món i, al marge del mercat, espectacles relacionats amb la cultura popular


S.P.

Llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i màster en Musicoteràpia per la UB, la
manresana, nascuda el 1978, va ser ahir el focus d’atenció. Serà la nova gerent de la fira en substitució de Jordi
Bertran: «amb ell he après moltíssim, deixa la fira en un bon moment i molt ben posicionada, el que jo espero repetir».
Hinojo ha estat, des del 2007, la responsable de l’àrea de professionals de la fira, amb especial implicació en el
desenvolupament de la llotja. Anteriorment havia realitzat feines en l’àmbit del desenvolupament comunitari.



Lídia Hinojo: «conec el projecte, hi crec i afronto el càrrec amb il·lusió»

La presentació ahir de les línies
programàtiques de la Mediterrània
va deixar veure, clarament, la pre-
ocupació política per tancar els
dubtes sobre el projecte. Joan Cal-
met, regidor de Cultura de Man-
resa, subratllava els canvis «cons-
tants i de millora continuada» de
la fira, agraïa la feina de Jordi Ber-
tran i mostrava l’«absoluta con-

fiança» del govern municipal en el
nou projecte pensat per la Gene-
ralitat i en les persones que el li-
deraran. Demanava, també,  «no
confondre la ciutadania». I ho deia
per neutralitzar els suposats «dub-
tes induïts des de fora, des de  l’en-
torn», per la reorientació de la
Fira Mediterrània a partir d’aquest
octubre: «el departament hi creu i
el govern i la ciutat, també». Lluís

Puig, director general de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció
Cultural, rebutjava qualificar de
«fira de l’espardenya» el nou mo-
del, justificava els canvis per no
«quedar ancorats» i explicava que
«no farem la fira de les entitats però
volem que se la sentin seva». I
cloïa: «mai no farem res [Ajunta-
ment i Generalitat] que no sigui en
favor de la Mediterrània»
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Calmet demana «no confondre la ciutadania» i
Puig justifica els canvis per no «quedar ancorats»

Ahir es va obrir la convocatòria
per a la presentació de projectes,
que es tancarà el 24 de març i que
valoraran els membres de la co-
missió artística, la mateixa de les
darreres edicions. Es remarca el ca-
ràcter interdisciplinari de la fira
(arts visuals, circ, dansa, exposi-
cions, música, narració oral i tea-
tre). En cultura popular encaixen

projectes comunitaris i d’inclu-
sió social; nous formats artístics; es-
pectacles multidisciplinaris i in-
novadors; de cultura popular tra-
dicional; interactius i/o partici-
patius; familiars; educatius i de
sensibilització (infants i/o adults);
itinerants; circ i arts de carrer;
jocs i videojocs. L’altre eix és mú-
siques del món, amb especial
atenció a la Mediterrània. 
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La convocatòria artística rebrà
projectes fins al 24 de març


