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Entrevista David Ibáñez
DireCTor arTísTiC De La Fira meDiTerràNia

«Volem que la cultura popular
guanyi terreny en l’opinió pública»
R Independentment de si
terrània és una ﬁra especialitzada en músiques
són espectacles d’inaudel món i folk i des de fa
guració o de cloenda,
David Ibáñez (Girona, 1973),
«La fira està
molt temps. Per segoque sovint són molt
director artístic de la
especialitzada en
na vegada acollim el
discursius, com enMediterrània, viurà la seva
músiques del món
Wine&Fest Forum, un
guany, l’important
quarta ﬁra «molt tranquil» i
tot i que el focus
congrés internacional
és que succeeixin
convençut que el certamen
sigui la
amb més de 50 festicoses al carrer. Per
manresà «s’entén: és una
vals d’arreu del món d’aproposta única a l’estat». Què no això, avui, i no és caMediterrània»
quest àmbit. Això és el
sualitat, a més de la ines voldria perdre? Mal Pelo i el
Womex? No ho sé, però ens
auguració al Kursaal, hi
Niño de Elche
ubica com un lloc de trobada esha una proposta forta de carrer:
P «La tradició és viva, res no és el
pecialitzat per als professionals, a
Les P’Tits Brass, a la plaça Major.
P Anem a la música.
més de ser la porta d’entrada i de
que sembla».
R Exacte. El leitmotiv de la ﬁra persortida de propostes. Pau FiManresa es vol congueres, per exemple, actuarà a
sonalitzat en els pregons. És una vertir en un Womex
la mitja part per a tots aquests
estatal?
crida a trencar els estereotips
R La Mediprofessionals.
que han perseguit la culP Així, el nom Mediterrània
tura popular.
«La fira vol
P És el missatge?
queda desfasat? Li ho dic pertrencar els
R Sí. Que la cultura
què de noms internacionals a
estereotips que
la programació només la meipopular guanyi tertat són de la zona.
reny en l’opinió púhan perseguit la
R El nostre focus és la Mediterblica, tant des del
cultura popular.
rània –i el nom està plenament conpunt de vista de la
És un dels
solidat– però és evident que abratradició com des del
objectius»
cem més territoris i ho fem
model cultural basat
perquè som una ﬁra proen la participació. I l’eix fofessional i el nostre sector
namental, la combinació d’arts
de referència són les múcontemporànies i tradicionals. L’essiques del món. És com
pectacle inaugural és una bona mosel Sònar o el Primavera
tra d’aquest discurs.
P L’aposta pel carrer continua però
Sound. Només hi ha
música electrònica?
sense grans espectacles. És així?
R Jo diria que està bastant comEn essència sí, però
no només.
pensat. Hi ha 112 companyies i més
P Una assignatura
d’un miler d’artistes. El que vull dir
pendent?
és que el mosaic al carrer el formen
R Hem fet un gran
elements que normalitzen les maesforç comunicanifestacions de cultura popular: una
tiu però encara
companyia de circ belga modernishem d’arribar més
ta, molt espectacular, al costat dels
a la gent. Podem
tradicionals gegants de Solsona o
continuar creixent.
d’un grup basc de dansa urbana.
P Per què no fer una cloenda i una
P La ﬁra arriba als 18 anys...
R En forma!
inauguració al carrer?

EL COMTE ARNAU
CoNserVaTori  9.30, 11 i 15.30 h  8 €

els igualadins del Teatre de l’aurora han escollit la popular llegenda
per estrenar-se en la producció
d’espectacles infantils.

LES P’TITS BRAS
PLaça major  19.30. Demà i DissabTe, 21 h

Cinc artistes acròbates recreen el
circ dels avantpassats en un escenari circular i l’espai aeri d’una imponent estructura d’art Nouveau.

CONCURS SONS
TaVerNa esTreLLa Damm  21.30 h

La final del concurs sons aplegarà
la cantant Ángela Furquet, els
grups femenins Les anxovetes i
roba estesa (a la foto) i Xaluq.

mireia arso

SUSANA PAZ | maNresa

9.30, 11 i 15.30 h Cia. Roberto G. Alonso. Zaquizamí. sala
Petita del teatre Kursaal. 8 euros.
9.30, 11 i 15.30 h Teatre de
l’Aurora. el Comte arnau. Teatre
Conservatori. 8 euros.
D’11 a 14 i de 18 a 21 h Castelloscopi. L’audiovisual pedagògic casteller. espai7 del Casino.
11.30 h Maria Arnal i Marcel
Bagés. Llotja Professional al museu de la Tècnica. showcase. Només per a professionals.
19.30 h Les P’tits bras. L’odeur de la sciure. Plaça major.
20.30 h Premi votació popular del concurs Sons de la Mediterrània 2015. Veigé Coolinari. off.
21 h Pregons: Màrius Serra.
Pregó poliglot sota el paraigües
d’una única llengua. sala Gran del
teatre Kursaal. Gratuït amb l’entrada de l’espectacle inaugural.
21 h Cobla Sant Jordi Ciutat
de Barcelona, Kulbik Dance
Company i DJ Code. in somni.
sala Gran del teatre Kursaal. 20
euros.
21.30 h Final del Concurs
Sons: Xalup (sons de l’aljama),
Ángela Furguet (De sol a son),
Les anxovetes (en fresc) i roba
estesa (Gira ex Libris 2015). Taverna estrella Damm, al pati del
Casino. off.
22 h Malva de Runa. La flor
del dimoni. Veigé Coolinari. off.
22.30 h Laia Vehí. Voilà.
23.30 h La Cobleta de la Copeta. Veigé Coolinari. off.
Més informació:
www.firamediterrania.cat

