
Té contracte fins al 31 de desem-
bre, però la trajectòria de David Ibá-
ñez (Girona, 1973) al capdavant de
la direcció artística de la Fira Medi-
terrània ja és història. Un recorregut
fecund en projectes i inusualment
longeu: ha ocupat el càrrec durant
set edicions, un terç de les 21 que ha
celebrat fins ara el certamen. I ho fa
sense relleu i, seguint el fil del que
ahir va explicar Lluís Cerarols, direc-
tor dels Serveis Territorials de Cul-
tura de la Generalitat a la Catalunya
Central, sense que hi hagi cap idea
sobre el seu substitut al damunt de
la taula del patronat de la fundació
de la fira. De fet, «ara toca valorar
quina serà la millor forma d’escollir
el nou director», va apuntar. Això vol
dir que, abans de pensar en el nom,
cal optar entre un concurs públic o
la designació directa.

«El que és habitual és convocar
un concurs públic», va comentar
Cerarols, però «fer-ho d’aquesta ma-
nera o d’una altra és una valoració
que s’ha de fer. El que esperem és
que al gener ja sapiguem qui serà el
nou director».  Tot i que Ibáñez es va
acomiadar ahir públicament de tot-
hom, l’alcalde Valentí Junyent el va
convidar mig en broma  a considerar
una pròrroga del seu contracte, que
expira a final d’any. La situació polí-
tica a Catalunya genera una inesta-
bilitat que fa difícil no prendre’s se-
riosament, ni que sigui una mica, el
suggeriment de Junyent.

Tres vegades ‘gràcies’
Després de fer una valoració de la
21a edició de la fira, Ibáñez va enu-
merar una per a una les persones
amb qui ha treballat al llarg dels set
anys –va ser escollit per al càrrec el
dia 19 de març del 2012–  i es va aco-
miadar dient «gràcies, gràcies, grà-
cies, per regalar-me una de les mi-
llors experiències de la meva vida».
Mirant enrere, rememorant la feina
feta, va comentar que «els tres eixos
que han mogut la nostra actuació
han estat la internacionalització de
la cultura catalana d’arrel, la potèn-
cia de la cultura popular i fer la fira
al màxim de participativa possible».

Ibáñez va assegurar que «a la fira

hi ha un equip meravellós que m’ha
donat confiança a ulls clucs, fins i tot
quan s’han plantejat coses arrisca-
des». De l’edició d’enguany, va des-
tacar que l’espectacle inaugural «em
va commoure profundament», va
celebrar l’èxit de l’aposta pels labo-
ratoris de creació i va mostrar satis-
facció per la «tendència creixent» de
l’activitat professional a la llotja.

L’alcalde de Manresa, Valentí Ju-
nyent, va confirmar que la propera
edició de la fira –la 22a– tindrà lloc
del 10 al 13 d’octubre del 2019. I des
de la seva condició de màxim repre-
sentant municipal, va destacar que
«hi ha hagut molta gent tant al carrer
com en els espectacles», així com la
presència d’entitats i artistes de la
ciutat en diferents propostes.

Disculpa de la consellera
Tal com va recordar aquest diari en
l’edició d’ahir, en els darrers anys no-
més un conseller de Cultura -Lluís
Puig l’any passat– ha inaugurat la
Fira Mediterrània. Enguany, tam-
poc l’actual titular –Laura Borràs– ha
passat per Manresa per donar su-
port, amb la seva presència, a una
fira estratègica per a la Generalitat.

Lluís Cerarols va prendre la pa-
raula per adreçar unes «paraules en

dispensa» de Borràs. El polític cal-
derí va explicar que «s’ha escaigut
que des de dimarts hi ha hagut tot
un seguit d’esdeveniments crítics
que han fet impossible que la con-
sellera pogués assistir ni a la roda de
premsa de presentació de la fira a
Barcelona ni, després, a la inaugu-
ració de Manresa».

Cerarols va apuntar que «la con-
sellera també és diputada al Parla-
ment i, aquests dies, ha hagut d’estar
al costat del president i del grup par-
lamentari. Tant ella com Lluís Puig
–avui en dia a l’exili– són persones
que tenen afany de territori». 

Herrero s’operarà a Tolosa
La principal mala notícia de la fira
va ser la caiguda que va tenir el fu-
nambulista Ignacio Herrero (Cia.
Yifan), divendres, quan estava re-
presentant l’espectacle Gritando sin
hacer mucho ruido a la plaça de Sant
Domènec. Davant d’uns dos-cents
espectadors, i amb un grapat d’in-
fants a primera fila, Herrero estava
executant un exercici d’equilibrisme
sobre una corda estesa en forma cor-
bada entre dues estructures de fusta,
a un parell de metres del terra en el
punt més alt. Aleshores un dels pals
va relliscar.

De resultes de la patacada, Herre-
ro es va trencar el colze i haurà de
passar pel quiròfan, va apuntar Ibá-
ñez, qui va afegir que una ambulàn-
cia se l’havia d’endur ahir mateix cap
a Tolosa (França), on viu l’artista. El
director va especificar que l’organit-
zació «posa un equip de so i un espai
net» als artistes i «Herrero va dur la
seva estructura. Parlant amb ell, ens
va explicar que un excés de confian-
ça va fer que una de les dues potes
del cavallet cedís». Ibáñez va dir que
«els funambulistes estan acostu-
mats a caure, però en aquesta ocasió
va ser de sorpresa», i per això no va
poder evitar caure malament.

TONI MATA I RIU MANRESA

La fira encara no té clar si rellevarà
David Ibáñez per concurs o a dit 

CONCORREGUDA I INTERNACIONAL El gironí David Ibáñez es va acomiadar ahir de la Fira Mediterrània després de set edicions al capdavant de la
direcció artística. En el balanç, es va mostrar satisfet per la progressiva internacionalització de la cultura popular catalana i per la participació ciutadana

JORDI BIEL

David Ibáñez va fer balanç ahir de la seva trajectòria a la Mediterrània

La successió del director artístic, que ha comandat set edicions del certamen, s’ha de confirmar com a màxim de tard el proper gener
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El projecte Galeuscat
s’escoltarà en
la propera edició
 El projecte Galeuscat, for-
mat per l’acordionista basc
Iñaki Plaza, el conjunt vocal
gallec Ialma i el graller català
Manu Sabaté, es podrà escol-
tar en la propera edició de la
Fira Mediterrània, però no
està confirmat que sigui l’es-
pectacle inaugural, segons
van comentar des de la direc-
ció artística del certamen a
aquest diari. La precisió ve a
tomb perquè una de les can-
tants de Ialma, Marisol Palo-
mo, va afirmar en una entre-
vista emesa ahir al programa
Mediterráneo de Ràdio 3 que
des de la fira els havien confir-
mat que Galeuscat obriria la
22a Mediterrània l’octubre de
l’any vinent. Tot i reconèixer a
Regió7 que Galeuscat partici-
parà en la propera edició, la
fira encara no ha decidit en
quin format es produirà.

LA XIFRA

1.106
El nombre de professionals supe-
ra novament els 1.100
 La inscripció de professionals a la
fira es manté estable (l’any passat van
ser 1.121). Els 1.106 d’enguany perta-
nyen a 604 entitats. 197 persones
s’han acreditat per a les jornades i
456 ho han fet a les reunions ràpides.
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