
Pendent de la seva renovació com
a director artístic de la Fira
Mediterrània, David Ibáñez
(Girona, 1973) ha «gaudit molt»
d’una fira que ha estat «molt més
fàcil» que la de la seva estrena,
entre d’altres motius, perquè «no
he hagut de mirar el cel». Diu que
el certamen manresà, a banda de
xifres, s’ha de valorar per la
qualitat «transformadora de la
cultura».

Si continua, com voldrà la disse-
tena Mediterrània?

Encara no tinc contracte. El d’ara s’a-
caba a 31 de desembre. 

Insisteixo. Què faria?
Si continuo seria obrir una nova eta-

pa. S’ha de reflexionar i analitzar el que
tenim.

Canvis en el model?
Enguany ha funcionat molt bé. Hi ha

hagut una molt bona convivència en-
tre la part ciutadana i la professional.
Però és un error pensar que una fira és
estàtica, sempre hi ha elements que
s’han d’ajustar. La cultura és viva.

Amb quins espectacles es queda?
Jordi Savall ha estat un bon artista

convidat, no només per la seva músi-
ca sinó pel missatge humanístic. Aka
Balkan Moon, que va ser una expe-
riència transformadora; les propostes
de circ contemporani o la dansa cavall-
genet de Thomas Chaussebourg, un

dels punts fort d’enguany. Les dones de
la Mediterrània, Orxata...

Ja va avisar que enguany el carrer
es potenciaria.

Sí, ha funcionat molt bé i el bon cli-
ma mediterrani ha fet la resta.

Quins missatges ha rebut dels ar-
tistes?

N’hi ha que tot just baixar de l’es-
cenari ja tenien bolos. I en són uns
quants. Per exemple, Josep Pe-
drals, que va haver de fer bisos
i que ja té una actuació a Va-
lència. Això és la fira.

El risc li agrada.
He renunciat a la meva

opinió perquè, en definitiva,
estic molt implicat. Tot i això,
crec que la Mediterrània ha
de tenir grans noms però, tam-
bé, propostes de risc. I
fer estrenes sempre
és imprudent!

Si algú li diu
que la Mediter-
rània té espec-
tacles poc me-
diterranis, què
contesta?

Que po-
sar-nos a
d i s c u t i r
això és

absurd. Crec que la fira s’aixopluga sota
el paraigua de la Mediterrània i que pu-
gui ser una eina, per exemple, per
connectar l’escena folk amb la world
music és fantàstic. A la fira no se li pot
negar la seva essència mediterrània,
tradicional i popular.

«Popular» no sempre ha estat un
adjectiu ben vist.

Doncs s’ha de reivin-
dicar. Pop, popular,

del públic, de la
gent. La cultura ha
de ser participativa,
com la fira.
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El bon temps 
La bona temperatura
d’aquests dies de fira
ha afavorit la gentada
al carrer i les ganes de
sortir a veure
espectacles.

El conseller Mascarell
No va inaugurar la Fira i
tampoc no ha vingut a
passejar-hi, tot i que
així ho va afirmar
l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent.

LA CARA
I LA CREU 

L’ANECDOTARI
Desaparicions: l’ampolla gegant
de cervesa DAMM que era a la porta
de la vela de la Milcentenari va
desaparèixer misteriosament
durant la nit de dissabte.

Beth a la fira?: sí, però no
actuant. La cantant surienca va
seguir les jornades professionals de
dissabte i diumenge.

Aigua sí, pluja no: en la roda de
premsa de balanç, un periodista va
vessar el got d’aigua que tenia
l’alcalde Valentí Junyent i que va
eixugar amb el mocador del regidor
de Cultura, Joan Calmet. Jordi Bertran,
gerent de la Fira, va dir que, ja que no
hi havia hagut pluja al carrer, tenien
aigua a l’interior.

«Discutir sobre si la Fira
té espectacles poc
mediterranis és absurd»

Entrevista David Ibáñez
DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA FIRA MEDITERRÀNIA

David Ibáñez,
ahir després de la
valoració final
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Procedència dels professionals
Els 1.173 acreditats de 637 enti-
tats diferents procedeixen de 34
països. El 77 % són catalans, l’11
%, de l’estat (10 comunitats autò-
nomes), i el 12 %, internacionals.

D’entre 119 de pagament
S’han exhaurit les entrades de Jordi
Savall (espectacle inaugural), Obrint
Pas, Marc Parrot i Eva Armisén; Nats
Nus; Albena Teatre; Fem sonar les
musiquetes i Joan Alfred; Miquel Gil i
Pep Gimeno ‘Botifarra’; el concert de
divendres a la vela Estrella Damm, a
la Milcentenari, Muchachito y sus
compradres; i Lichbende.

Quinze més dels previstos
100% d’ocupació en les trobades
ràpides entre artistes i programa-
dors. L’any passat se’n van fer 90.
Les jornades professionals han
augmentat el 18,5 %.

Àpats servits a artistes
820
Admiradors del Facebook
3.155
Visites al web de la Fira el darrer mes
20.701

34 PAÏSOS

g CURIOSITATS

15 FUNCIONS SENSE ENTRADA

195 SPEED DATINGS 

LES XIFRES
DE LA FIRA

Última estació: Països Catalans
La Mediterrània arriba a port amb el concert de cloenda al teatre Kursaal protagonitzat per

l’Agrupació Musical Senienca i un reguitzell de veus vingudes dels territoris de parla catalana


nguany la Fira Medi-
terrània ha posat es-
pecial èmfasi en el con-
cepte «cruïlla de cul-

tures», pel fet de voler esdevenir un
epicentre de trobada entre els po-
bles que banyen les ribes del mar
Mediterrani. Ahir al vespre, en l’es-
pectacle de cloenda de la setzena
edició de la Fira, celebrat a la sala
gran del Kursaal -altra volta pràc-
ticament plena- es va reflectir la
gran riquesa cultural, en aquest cas,
dels diversos territoris de parla ca-
talana, altrament anomenats Països
Catalans.

El concert, titulat Músiques en
Terra de Cruïlla, va estar capitane-
jat per la centenària Agrupació
Musical Senienca, dirigida per Pep
Vila i  formada per més de 80 joves.
La banda va posar la música a un
repertori tradicional cantat per un
reguitzell variat d’artistes, amb el
seu particular accent català.

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries, vinguts de les Terres de
l’Ebre, van ser els primers d’apa-
rèixer a l’escenari i, amb l’humor
que els caracteritza, van entonar
una havanera i un fandango, al
costat de la banda de Sènia. 

La tortosina Montse Castellà va
prendre el relleu al popular grup
ebrenc per cantar La barca, un
tema amb influències portugueses,
catalanes i gregues.

A continuació, el viatge pels Pa-
ïsos Catalans va seguir cap a les Illes

Balears. La mallorquina Miquela
Lladó, que en  primer lloc va acom-
panyar Castellà   amb el
tema Hemisferi
nord, en el qual
es reivindica jus-
tícia i igualtat
per l’anomenat
Tercer Món, va
presentar l’ale-
gre i vitalista Sa-
ler de sol.

Claudio Sanna,
procedent de Sardenya,
va ser el representant més llunyà de
la llengua catalana. Sanna, amb un
alguerès seductor, va interpretar

dos temes propis, Me’n vaig de
casa i Carrer del mar, que van gau-

dir del piano a mans de Josep
Maria Cols.

El País Valencià també
va ser molt present du-
rant la vetllada. D’una
banda, el director de
l’Agrupació Musical Se-
nienca, Pep Vila, natural

de les terres valencianes,
va mostrar la seva faceta

de cantautor amb balades
com T’estime i Una nit. D’altra

banda, l’aparició del cantaor tra-
dicional de Xàtiva, Pep Gimeno Bo-
tifarra va engreixar el pòsit valen-

cià de l’espectacle, amb granadines,
jotes i unes divertides interven-
cions, que el van portar a ser l’ar-
tista més aplaudit de la nit.

Finalment l’aragonesa Carmen
París va participar a l’espectacle
amb dues peces pròpies, una en
anglès (Just one) i una altra en cas-
tellà (Jotera lo serás tu), en els
quals va combinar el xotis, la ran-
xera i la jota.

El concert, que va durar dues ho-
res, va acabar amb tots els artistes
participants damunt de l’escenari
cantant unes jotes, al costat de l’A-
grupació Musical Senienca, i una
llarga ovació dels assistents.
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Imatge del concert de cloenda, celebrat ahir al vespre al teatre Kursaal de Manresa

MARTA PICH

L’alguerès,
el valencià i el

mallorquí van ser
alguns dels accents

catalans presents
durant l’actuació

d’ahir


