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NOU HORITZÓ Noves dates i un nou enfocament. El Patronat de la Fundació Fira Mediterrània va aprovar ahir tres acords que es podrien
definir d’estratègics: avançar a l’octubre la fira (enguany del 9 al 12); centrar-la en la cultura popular (el puntal que la va veure néixer) i en les
músiques del món (el que l’ha fet créixer) i renovar per tres anys més el director artístic des de fa dues edicions, el gironí David Ibáñez
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La Mediterrània del 2014 canvia
de dates, passa a celebrar-se a
l’octubre, i reorienta quins han
de ser els seus continguts essen-
cials: cultura popular i músiques
del món. I ho fa ara, segons expli-
quen des de l’organització de la
fira, perquè «el certamen ha arri-
bat a una maduresa organitzativa»
que  permet fer-ho: està posicio-
nada i té el reconeixement dels
professionals. Continuarà lide-
rant-la, durant tres edicions més,
l’actual director artístic, David Ibá-
ñez, que el desembre passat es-
gotava el seu contracte de dos
anys. 

Tot i que la mateixa fira ja anun-
ciava a la cloenda de l’edició pas-
sada les dates habituals de no-
vembre –que enguany coincidien
precisament amb la celebració
de la consulta catalana, del 6 a 9–,
el Patronat de la Fundació Fira Me-
diterrània decidia ahir fer un gir.
Així, a la reunió celebrada a Bar-
celona, es va aprovar que la dis-
setena Fira Mediterrània de Man-
resa se celebri, a partir d’aquest
any, el segon cap de setmana d’oc-
tubre, enguany del 9 al 12. Però,
també, que a partir d’aquesta edi-
ció els continguts se centrin en la
cultura popular  (l’embrió del seu
naixement) i en les músiques del
món (el gènere que l’ha fet créixer). 

Les inconveniències en les da-
tes de la fira, que han sobrevolat el
certamen des del principi, no ha-
vien estat fins ara prou serioses per
replantejar-se seriosament el can-

vi. Des de la fira s’argumenta que
l’avançament respon a raons tant
«d’estalvi energètic com de cli-
matologia». Al principi d’octubre,
per exemple, encara es manté
l’horari d’estiu. D’aquesta mane-
ra, la nova Mediterrània se cele-
brarà un mes més tard que el

Mercat de Música Viva de Vic i que
FiraTàrrega, i dues setmanes abans
del gran mercat de World Music
que és Womex. Un calendari que
per als organitzadors «ajudarà»
el certamen manresà.

La Mediterrània centrarà a par-
tir de la propera edició els seus
continguts i propostes professio-
nals en dos àmbits principals: la
cultura popular i les músiques
del món. Com expliquen des de la
fira, una  cultura popular que «fo-
menti la participació de les per-
sones i la integració social», un

ideari present  en la filosofia de la
fira. Pel que fa a les músiques del
món, la Fira Mediterrània s’ha si-
tuat, durant els darrers anys, sub-
ratllen, «com un punt de referèn-
cia europeu en aquest àmbit, amb
el focus posat a la Mediterrània».
A més de ser un dels principals
aparadors de l’escena nacional
de músiques d’arrel, la Fira es
planteja nous objectius: consoli-
dar-se com a mercat líder a l’Estat
en músiques del món i potenciar
la seva capacitat d’exportació d’ar-
tistes i cultura catalana. 
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La Mediterrània canvia de dates després de
setze anys i ara se celebrarà el mes d’octubre

La fira manresana centrarà els seus continguts a partir de la propera edició en la cultura popular i en les músiques del món

Responsables del certamen: Joan Calmet, Valentí Junyent, Lluís Puig i David Ibáñez, l’octubre passat
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Tenia intenció de continuar
al capdavant de la Mediterrània
i només li mancava l’aval del Pa-
tronat. El gironí David Ibáñez
continuarà liderant el vessant
artístic de la fira. El ple del Pa-
tronat celebrat ahir va aprovar
per unanimitat la renovació d’I-
báñez com a director artístic de
Fira Mediterrània per un perío-
de de 3 anys més, amb la volun-
tat «que disposi del temps ne-
cessari per a la implantació d’a-
questa nova orientació».
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David Ibáñez
renova tres anys
més com a
director artístic
del certamen 

David Ibáñez continua a la fira 
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La Fira Mediterrània es farà
enguany del 9 al 12 d’octubre
i ja no coincidirà amb la data
de la consulta

Assumpció Balaguer comparteix
escenari als 88 anys amb el seu nét
Liberto Rabal en l’obra Una vida
robada, que significa el debut del
parent de l’actriu manresana en el
món del teatre. «Havia trepitjat

escenaris recitant poemes, però no
havia fet teatre», va explicar l’in-
tèrpret, de 38 anys. El muntatge es
representa al Centro Cultural Fer-
nán Gómez de Madrid fins al dia
2 de març i parla de la identitat a
través de la història real dels nens
robats a Espanya entre els anys 60
i 90 del segle passat.

Balaguer fa el paper d’Olvido, la
cuidadora del Doctor Nieto, inter-
pretat per Carlos Álvarez-Novoa,
que té Alzheimer. El fill d’aquest és
Julio (Liberto Raval), mentre que

Ruth Gabriel fa de lectora del ma-
lalt a casa seva. L’autoria del text és
d’Antonio Muñoz de Mesa.

Assumpció Balaguer va expres-
sar que se sent «feliç» de compar-
tir escenari «amb un equip tan me-
ravellós» i amb un nét al qual ado-
ra, tal com va reconèixer. Sobre l’o-
bra, la manresana va afirmar ahir
que «els personatges són molt re-
als, ningú falsifica». Liberto Raval
va afegir que el seu Julio té una per-
sonalitat «complexa» perquè «gai-
rebé tot passa en off».
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Assumpció Balaguer actua amb el nét
Liberto Raval debuta en

el món del teatre amb una
obra a Madrid on també hi
ha l’actriu manresana



Balaguer, amb el nét i els actors Ruth Gabriel i Carlos Álvarez-Novoa
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