
David Ibáñez afronta la seva setena
i última Mediterrània. Quan diumen-
ge faci balanç de la 21a edició, posarà
el punt final a una de les trajectòries
més longeves en la història de la di-
recció artística de la fira manresana.

El dia abans que comenci la fira,
està nerviós o enfeinat?

Més nerviós. Un dels misteris de
muntar una fira és que, el dia abans

de començar, a la nit, la llista de
coses a fer es redueix a zero.
Quin és el punt àlgid de la feina

del director artístic?
El punt màxim es produeix el juny,

just abans de presentar la fira a la
premsa, perquè en aquell moment
ho has de tenir tot tancat i contractat. 

Aquest estiu, a més, va ser part
del comissariat de la participació
catalana en l’Smithsonian Folklife
Festival de Washington. Què n’ha
tret la fira d’aquesta experiència?

D’una banda, l’oportunitat de do-
nar continuïtat a la feina que fa la fira
amb artistes com Les Anxovetes, Joan
Garriga i Maria Arnal i Marcel Bagés.
Linkar artistes amb altres projectes
sempre és important. De l’altra, la
Mediterrània va figurar arreu del fes-
tival, i en els discursos oficials es va
agrair a la Mediterrània la seva col·la-
boració en el comissionat. 

Tindrà un retorn tangible per a la
fira, la presència a Washington?

Hi va haver un impacte comunica-
tiu molt important, amb la cultura
popular com a punta de llança del
país. El Washington Post, per exem-
ple, va publicar una pàgina sencera
amb els castellers i el Capitoli al fons. 

La 21a edició està dedicada als ri-
tuals. Per què?

En una fira com aquesta és impres-
cindible generar relat, estirar un fil i
renovar la comunicació. Feia temps
que teníem notícia de l’espectacle
Erritu, de la companyia Kukai Dant-
za, i programar-lo ens va donar peu a
pensar que podíem dedicar la fira als
rituals, que estan molt relacionats
amb la cultura popular. En tenim
molts exemples: les cerimònies del
foc, les falles, els tambors de Calanda,
la Patum... Volíem veure quins
d’aquests rituals inspiren els artistes
i s’estan convertint en espectacles.

Van descobrir que hi havia prou
material per dedicar-hi la fira?

I tant. De fet, l’antropòleg Manuel
Delgado explica que els humans ne-
cessitem els rituals per posar ordre a
la nostra vida, serveixen per tenir la
sensació que no vivim en el caos.

La nostra societat no ha perdut
contacte amb els rituals?

En l’espectacle El moviment de les
coses que prenen temps, la coreana Ji
Hye Chung proposa una mesura hu-
mana del temps i inclou la vessant ri-
tual de la dansa electrònica, és a dir,
la discoteca, un ritu contemporani
com el futbol i les manifestacions.

Un dels muntatges que parlen
del ritual és «Malen», que tracta el
llegat del poble maputxe.

És obra del coreògraf xilè Ricardo
Curaqueo i parla de la feminitat, la
natura i les essències del que queda
de la seva cultura. 

Hi haurà rituals nostrats?
En certa manera, hi ha dos espec-

tacles amb qüestions molt presents
entre nosaltres. D’una banda, Ada Vi-
laró tracta sobre els exilis, sobre la
gent que deixa casa seva i creua la
Mediterrània. Per la seva part, un dels
temes que introdueix Ji Hye Chung és
la llibertat d’expressió: es pregunta

què està passant a Catalunya.
Com va afectar l’aplicació del 155

a la Fira Mediterrània?
Va generar moltes incerteses. La

fira és una fundació del sector públic,
i es van crear moltes incerteses, en tot
l’àmbit de la cultura. Que hi hagués
els pressupostos prorrogats no vol dir
que no hi hagués incògnites. Tot ple-
gat va ser més complicat.

Fins al punt de témer per la cele-
bració de la fira?

No, això no, perquè si hi ha pressu-
postos prorrogats vol dir que saps
quina és la base de la qual disposes.
Però nosaltres treballem amb uns
pressupostos en què, si hi ha petits
marges, et pot canviar la vida.

La fira, però, ha anat a menys?
No, això tampoc. De fet, estic espe-

cialment satisfet de la programació.
L’anterior edició la va inaugurar

el conseller Lluís Puig, que poques
setmanes després va marxar a
Brussel·les per evitar la repressió
de l’Estat espanyol. Hi ha parlat?

Afortunadament, la tecnologia ens
permet estar en contacte. Li he trans-
mès escalf i ànims. El Lluís està vivint
una situació estranya i injusta. És cu-
riós perquè hi puc parlar per whats-
app però no pot venir aquí. És fort
pensar que l’any passat va inaugurar
la fira i ara no hi pot ser.

TONI MATA I RIU MANRESA
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«El 155 va generar incerteses
però no va fer perillar la fira»

Entrevista David Ibáñez
 DIRECTOR ARTÍSTIC DE LA FIRA MEDITERRÀNIA

La pròrroga dels
pressupostos fa que

tinguis una base, però no
t’estalvia incògnites»

A través d’‘Erritu’,
de Kukai Dantza,

vam veure que podíem
dedicar la fira als rituals»

SALVADOR REDÓ116
companyies

104
espectacles

162
sessions

8
coproduccions

1.000
professionals *

(*) Xifres provisionals

900.000€
de pressupost *

66%
sessions
gratuïtes

34%
sessions

de pagament

15
estrenes 
absolutes

18
espais 

d’actuació

  
Regió7

9.30, 11 i 15.30 h
El somni del drac.
L’agència secreta de
les paraules. Sala
Petita del teatre Kur-
saal. 8 euros. Teatre.
Públic familiar.

9.30 i 11 h Cia. La
Negra! En els nú-
vols. Espai Xarxa Al-
cover. Sala Els Car-
lins. Off. 5 euros.
Teatre.

11 i 15.30 h Sam-
faina de colors. Els
cistells de la Caput-
xeta. Sala Gran del
teatre Kursaal. 8 eu-
ros. Música. Públic
familiar.

12 h Biflats. Cata-
lan fanfare! Llotja
Professional al Mu-
seu de la Tècnica.
Showcase. Només
per a professionals.
Música.

De 18 a 21 h Peret
Blanc de Beget. A
càrrec d’Ésdansa i
Festival Càntut. Cen-
tre Cultural el Casi-
no, Espai7. Exposició.
Fins al 21 d’octubre.

18 h Alfabeto rú-
nico. Llotja Profes-
sional al Museu de la
Tècnica. Showcase.
Només per a profes-
sionals. Música.
21 h Kukai Dant-
za, Sharon Fridman
& Orfeó Manresà.
Erritu. Espectacle
inaugural. Basílica
de la Seu. 10, 20 i 22
euros. Dansa.

22 h Anaïs Vila.
Fosc, cançons per
veure-hi clar. Voilà!
Cafè-teatre. Off Cir-
cuit Estepa. Música.

22.30 h Final del
Concurs Sons: Clàu-
dia Cabero, Menut,
Heura Gaya i Electro-
ralla. Taverna Cerve-
sa Guineu, al pati del
Casino. Off. Música.

Més informació:
www.firamediterrania.cat

Sònia Parra Garcia


