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Catalan Arts: Eines d’Internacionalització 

Catalan Arts és la marca de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a 
la internacionalització de les empreses culturals i creatives catalanes.

Catalan Arts promou la presència de creacions i empreses catalanes a 
mercats, fires i esdeveniments professionals clau. A més, ofereix tot tipus de 
materials i recursos als professionals de Catalunya que cerquen desenvolu-
par els seus projectes internacionalment, així com a professionals d'altres 
països que cerquen produccions artístiques per als seus festivals o espais 
culturals.

La Col·lecció Eines d’Internacionalització recull aquestes publicacions que 
inclouen recopilatoris de música, mapatges, directoris d’empreses i els 
informes d’assistència a fires, festivals i mercats internacionals.
Consulta aquests materials a www.catalanarts.cat

L'Institut Català de les Empreses Culturals

L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és una institució pública 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que treballa pel 
desenvolupament i la consolidació del sector cultural impulsant les emprees 
i els professionals de la cultura per millorar-ne la competitivitat i la profes-
sionalització. 

L'ICEC assessora i acompanya les empreses i els professionals de la cultura 
dels diferents sectors: les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la 
cultura digital, el llibre i la música, i posa a la seva disposició ajuts i eines 
de finançament, així com serveis per a la internacionalització, la capacitació 
empresarial i el desenvolupament de públics. 
Més informació a icec.gencat.cat

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
http://www.catalanarts.cat
http://www.catalanarts.cat
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Informes de fires, festivals 
i mercats internacionals

2021

ESNS (Eurosonic Noorderslag) 8
En línia, 13 - 16 de gener 2021 
MÚSICA

ISPA Congress, International Society for the Performing Arts  12
En línia, 11 - 15 de gener de 2021 
MULTIDISCIPLINAR

Internationale Kulturbörse Freiburg- Digital  15
Freiburg (Alemanya), 18 - 20 de gener de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 

Platea 21 (Semana de Programadores del Festival Santiago a Mil) 17
En línia, 19 - 24 de gener de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES

CTM Cyberia 19
En línea / Berlín (Alemanya), 13 de febrer - 14 de maig de 2021  
DIGITAL

Folk Unlocked-Folk Alliance International Conference 21
En línia, 22 - 26 de febrer de 2021 
MÚSICA

Biennale Internationale des Arts du Cirque          24                                                                                        
En línia, 3 - 6 i 10 - 13 de febrer 2021 
CIRC

Festival Le Phoque Off  26
En línia / Quebec Ville, 10 - 20 de febrer de 2021 
MÚSICA

El Mercado - FIBA (Setmana de Programadors del Festival
Internacional de Buenos Aires)     28

En línia, 3 - 7 de març de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES 

Klara Festival  30
En línia, 13 - 22 de març de 2021 
MÚSICA CLÀSSICA 

New European Bauhaus  32
En línia, 22 de febrer - 16 de març de 2021 
MULTIDISCIPLINAR
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IETM – Rewiring the network  35
En línia, 24 de març de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES

20th ASSITEJ World Congress & Int Performing Arts Festival for
Children &Young People 38

En línia / Tokyo-Nagano (Japó), 22 de març - 1 d’abril de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES

Augenblick mal! Festival 41
En línia / Berlín (Alemanya), 16 - 21 d’abril de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES

C/o pop Festival & Convention 44
En línia, Colònia (Alemanya), 22 - 24 d'abril de 2021 
MÚSICA I CULTURA DIGITAL

FiM - Fira de música emergent i familiar de Vila-seca 2021  46
En línia / Vila-seca, 6 - 9 de maig de 2021 
MÚSICA

Namur en Mai, Festival des arts Foraines 49
Namur (Bèlgica), 13 - 16 de març de 2021 
CIRC I TEATRE DE CARRER

Jazzahead! digital  51
En línea / Bremen (Alemanya), 29 d’abril - 2 de maig de 2021 
MÚSICA I JAZZ

re:publica 2021  53
Berlín (Alemanya), 20 - 22 de maig de 2021 
DIGITAL

CINARS, Conferénce International des Arts de la Scène  55
En línia, 25 - 28 de maig de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES 

PAF (Performing Arts Festival)  57
En línia, Berlín (Alemanya), 25 - 30 de maig de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES  

Art Brussels  60
Brussel·les (Bèlgica), 1 - 14 de juny de 2021 
ARTS VISUALS

Nordic Game NG21  62
En línea / (Malmö, Suècia), 26 - 28 de maig de 2021 
DIGITAL

Global Music Match 2021 64
En línia, 7 juny-en curs
MÚSICA
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Lens Dans Videodance Festival  67
Brussel·les (Bèlgica), 11 - 13 de juny de 2021 
VIDEODANSA

Madferia  69
En línia / Madrid, 15 - 18 de juny de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES 

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR! digital 71
En línia / Bolonya (Itàlia), 14 – 17 de juny de 2021 
LLIBRE INFANTIL I JUVENIL

Biennale de Danse de Lyon- Focus Danse (Trobada professional) 73
En línia / Lyon (França), 8 - 11 de juny 2021 
DANSA

Bourse Suisse aux Spectacles 75
En línia / Thoune, 16 - 18 de juny 2021 
ARTS ESCÈNIQUES

London Book Fair 2021 77
En línia, 21 de juny - 1 de juliol de 2021 
SECTOR EDITORIAL

Circostrada General Meeting- Festival Cratères Surface 80
Alès (França), 29 de juny - 3 de juliol de 2021 
ARTS DE CARRER I CIRC

Wallifornia  82
En línia, 6 - 9 de juliol de 2021 
MÚSICA I TECNOLOGIA 

MICC International Market of Contemporary Circus 84
En línia, 12 - 15 de juliol de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES

Game Connection Online 2021  87
En línia, 19 de juliol – 1 d’agost del 2021 
VIDEOJOCS

SIRF, Stockton International Riverside Festival 89
En línia, 28-29 de juliol de 2021
ARTS ESCÈNIQUES 

Laus Polyphoniae AMUZ Festival  92
En línia / Flandes, 20 - 29 d’agost de 2021 
MÚSICA ANTIGA

Devcom / Gamescom 2021 94
En línia, 25 - 27 d’agost de 2021 
DIGITAL I VIDEOJOCS
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Pop-Kultur Festival 97
En línia / Berlin (Alemanya), 25-28 d’agost de 2021
MÚSICA

Eufònic – Eufònic Pro 2021  99
En línia / Tortosa, 26 - 27 d’agost de 2021 
MÚSICA / ARTS SONORES, VISUALS I DIGITALS

Krokus Festival 102
En línia / Hasselt (Bèlgica), 26 - 29 d’agost de 2021 
TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

Greenwich and Docklands International Festival, GDIF 104
Londres (Regne Unit), 27 agost-11 setembre de 2021
ARTS ESCÈNIQUES 

ProPulse Festival  107
Brussel·les (Bèlgica), 30 d’agost - 3 de setembre de 2021 
ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA

Le Chainon Manquant 109
Laval, 14 - 19 de setembre 2021
ARTS EN VIU

Berlin Art Week 111
Berlin (Alemanya), 15 - 19 de setembre de 2021
ARTS VISUALS

Rencontres Salle Cortot 113
París, 28 de setembre 2021
MÚSICA CLÀSSICA

CircoRed Market 115
Madrid, 5 - 8 octubre 2021
ARTS ESCÈNIQUES

PAMS Performing Arts Market Seoul 117
En línea / Seül (Corea del sud), 11-14 octubre de 2021
ARTS ESCÈNIQUES

Focus Pro Théatre National Wallonie Bruxelles 120
Brussel·les (Bèlgica) 12-13 octubre de 2021
ARTS ESCÈNIQUES

MaMA Festival & Convention 121
París, 13-15 d’octubre de 2021
MÚSICA I DIGITAL

IETM Plenary Lyon 124
Lyon, 21-24 d’octubre de 2021
ARTS ESCÈNIQUES
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Festival Circolo i Theater op de Markt 127
Tilburg (Països Bixos), 22-31 octubre 2021
Neerpelt (Bèlgica), 29 octubre – 1 novembre 2021
ARTS ESCÈNIQUES / CIRC 

MOST WANTED: MUSIC (MW:M) 131
En línia / Berlín (Alemanya), 25 - 28 d’octubre de 2021
MÚSICA

BIME 2021 133
En línea / Bilbao, 27 - 29 d’octubre de 2021
MÚSICA

WOMEX 2021 136
En línea / Porto, 27 - 31 d’octubre de 2021
MÚSICA

Nordic Game NG21 139
En línia, 2 - 5 de novembre de 2021
DIGITAL / VIDEOJOCS

KIKK Festival 141
Namur (Bèlgica), 4 - 7 de novembre de 2021
CULTURA DIGITAL

Games Week Berlin i Amaze 144
Berlin, 23 - 25 de novembre de 2021
DIGITAL / VIDEOJOCS

IETM Satèl·lit Girona 146
Girona, 25 - 27 de novembre de 2021
ARTS ESCÈNIQUES

Feria Internacional del libro de Guadalajara 149
Jalisco (Mèxic), 27 novembre - 5 desembre de 2021
LLIBRE

Mercartes, Mercado de las Artes Escénicas 151
Valladolid, 30 novembre – 2 desembre de 2021
 ARTS ESCÈNIQUES 

Mapas, Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur 153
Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife, 14 - 18 
desembre de 2021
ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
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MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 1986 (35a edició)
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: 19-22 de gener de 2022
• Digital
• País convidat: tots els països europeus
• 189 showcases
• 66 conferències
• 74 periodistes acreditats 
• Aproximadament 4.000 participants de 

124 països
• Professional (conferències) i públic 

general (concerts)
• Internacional
• Gratuït i de pagament (50 € per poder 

seguir les conferències)

Organització

Eurosonic Noorderslag

Trompsingel 21
NL-9724 DA Groningen
Tel. +31 50 3680244 / +31 50 7440335
info@noorderslag.nl
esns.nl

Persones de contacte

Robert Meijerink,
director del programa i booker
Tel. +31 50 3680244
robert.meijerink@esns.nl

Ruud Berends,
mànager d’ETEP
Tel. + 31 628 403 183
ruud.berends@noorderslag.nl

Descripció general             

Aquesta 35a edició del festival-conferència Eurosonic-Noorderslag (ESNS) va 
ser 100% digital i en línia, a causa de les restriccions per contenir la pandèmia 
de la COVID-19. Les condicions sanitàries i les normes del Govern dels Països 
Baixos van fer decidir a l’ESNS, organització sense ànim de lucre, programar 
tant la conferència com el festival en format virtual.

Si la música desafia i trenca límits, i té la capacitat de connectar-nos, l’ESNS 
va considerar que la 35a edició no s’havia de posposar, sinó que s’havia de 
programar en línia i potenciar les noves oportunitats de networking digital 
entre els centenars de professionals que s’hi van acreditar —mànagers, 
bookers, programadors, artistes, etc.—, de manera que, quan les condicions 
sanitàries ho facilitin, es continuï impulsant i estimulant la circulació de la 
música europea per tot el continent.

L’ESNS va organitzar, seguint la pauta d’edicions anteriors, quatre dies de 
conferències i festival (showcases), 100% aparador de música europea, 
sense posar el focus en cap país convidat en particular. Per facilitar-ne 
l’accés, va crear una plataforma virtual des de la qual es podien seguir tant 
les conferències com els concerts programats, així com interactuar amb els 
inscrits tant de manera directa com en sessions de speed meeting 1-1. 

Durant el dia es van continuar programant les conferències (quatre canals de 
conferències més un canal privat per a reunions de xarxes o semblants on 
s’accedia només per invitació), i a partir de les 20.00 hores es programaven els 
showcases dels grups seleccionats (també amb quatre canals diferents més 
un de temàtica variada). En el mateix moment en què es podien veure i escoltar 
els concerts, es podia accedir a un bar virtual, en el qual es podia contactar 
amb altres programadors per fer networking. També hi havia la possibilitat 
d’accedir a un cinquè escenari on es podien veure i escoltar concerts d’altres 
anys, així com vídeos i documentals fets especialment per a l’ocasió, com va 
ser el passi de Ready to explode! Ready to export!, el documental produït per 
l’ICEC sobre l’escena de música moderna emergent a Catalunya.

Pel que fa al contingut de les 65 conferències programades, es van abordar 
nombroses temàtiques com el paper de la dona dins del món de la música, 
música per a videojocs, nous formats de festival en temps de pandèmia o la 
igualtat de gènere dins de la indústria musical, entre d’altres. Pel seu impacte 
europeu, cal destacar les dues sessions sobre el programa Music Moves Europe 
de la Comissió Europea, entorn del suport europeu que rep la música, en les 
quals es van presentar els resultats dels últims estudis que s’han dut a terme 
sobre el sector, així com opinions de diferents agents del sector i representants 
de les institucions europees. El programa de conferències també va incloure 

13 - 16 de gener de 2021
En línia

ESNS 2021

Eurosonic Noorderslag

http://esns.nl
mailto:robert.meijerink%40esns.nl?subject=
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una sessió sobre un tema tan sensible com el Brexit i les seves conseqüències, 
que de ben segur tindran un impacte important dins del sector. 

En aquest ESNS, els mitjans audiovisuals van tenir, una vegada més, un 
protagonisme especial. Gràcies a la plataforma digital utilitzada i l’acord a què es va 
arribar amb la majoria de les ràdios i televisions de la xarxa EBU, l’ESNS va permetre 
la retransmissió de contingut audiovisual d’alta qualitat de les conferències i els 
concerts. Tots els mitjans de comunicació implicats, a més de difondre l’ESNS 
arreu d’Europa, especialment els showcases, també van recomanar artistes, van 
possibilitar la retransmissió dels premis, sobretot el Music Moves Europe Talent 
Awards, i van fer networking amb els professionals inscrits.

L’ESNS és el principal exponent del programa ETEP, programa europeu 
d’intercanvi de talents, que es va crear per estimular la cooperació cultural, 
empresarial i mediàtica a la indústria musical europea i desenvolupar una 
xarxa sòlida per promoure, motivar i encoratjar el flux lliure de talent musical 
europeu a tot el continent i donar-hi suport. L’ESNS serveix de plataforma 
per reunir aquesta xarxa de festivals i donar a conèixer els grups emergents 
europeus que formaran part del programa ETEP durant tot l’any.

També en format digital, els festivals membres de l’ETEP rebien incentius 
econòmics per la contractació de com a mínim una actuació dels artistes 
participants amb la condició que siguin d’un país diferent del festival. Aquest 
funcionament, que té el suport de la Comissió Europea, les emissores de 
ràdio EBU i l’associació de festivals europeus Yourope, afavoreix les carreres 
musicals dels joves talents i els grups emergents i en fomenta la contractació 
per part dels festivals, cosa que representa un clar exemple de win-win. 
Actualment, en l’ETEP hi participen 130 festivals de 38 països, entre els quals 
hi ha el Mercat de Música Viva de Vic, el Primavera Sound i el festival VIDA.

L’ESNS va tenir present que els artistes que van actuar durant l’ESNS 2020 
no havien pogut circular fora de les seves pròpies fronteres (i en molts 
casos tampoc dins del seu territori) a causa de les circumstàncies sanitàries 
provocades per la COVID-19. Per aquest motiu, els va reservar una part 
important de la plataforma, cosa que els va permetre tornar a presentar-se al 
públic internacional i als professionals que seguien l’edició del 2021.

Durant l’ESNS digital també es van entregar els premis Music Moves Europe 
Talent Awards (MMETA), European Festival Awards (EFA), Popprijs, IJzeren 
Podiumdieren, Pop Media Prijs, Pop Stipendium i Popgala Noord. Per als 
interessos dels artistes europeus, els més importants eren el MMETA i els EFA, 
que van fer servir la plataforma NiteHotel per poder interactuar amb el públic 
i altres professionals que els van seguir. La resta de premis, majoritàriament 
adreçats a artistes holandesos, es van atorgar l’últim dia de l’ESNS, focalitzat 
en el panorama musical dels Països Baixos. 

L’ESNS també va fer servir les xarxes socials (Instagram, Twitter) per poder 
interactuar amb els professionals que seguien el festival i les conferències. 
Igualment, va habilitar l’anomenat Newsroom, canal audiovisual on durant tot el 
dia es podien seguir diàlegs entre professionals de l’àmbit musical o opinions 
de les conferències que s’havien sentit, entre altres accions que mantenien 
l’espectador amb la pantalla del seu ordinador oberta la major part del dia.

ESNS 2021

Showcase de Las Karamba.

Showcase de Los Aurora.

Showcase de Pinpilinpussies.
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Presència catalana

Las Karamba, Los Aurora, Pinpilinpussies, Playback Maracas i Tarta Relena 
són els grups musicals catalans que van ser seleccionats per formar part 
del programa artístic de l’ESNS 2021. Això vol dir que participen, durant tot 
el 2021 i fins a la pròxima edició de l’ESNS, en el programa ETEP (European 
Talent Exchange Programme), que té com a objectiu facilitar la circulació i la 
contractació dels grups europeus entre festivals d’arreu del continent. L’ICEC, 
com a soci del programa ETEP, ofereix ajuda als grups i suport a la promoció a 
través de la seva marca d’internacionalització, Catalan Arts – Music.

La banda catalana Maruja Limón, que va actuar a l’edició del 2020 de l’ESNS a 
Groningen, també va ser seleccionada per formar part d’una websèrie de cinc 
episodis produïda per l’ESNS.

A més dels concerts virtuals de les cinc bandes seleccionades, l’ESNS va 
estrenar en exclusiva el documental Ready to explode! Ready to export! (2021), 
realitzat expressament amb l’objectiu d’amplificar la projecció internacional 
del talent emergent i de la música feta a Catalunya. Escrit i comissariat per 
la periodista Marta Salicrú, el documental presenta la nova escena catalana 
a través d’11 projectes que es troben en un estadi idoni d’expansió: b1n0, EJ 
Marais, InnerCut, Las Karamba, Los Aurora, Marta Cascales Alimbau, Meritxell 
Neddermann, Pinpilinpussies, Playback Maracas, Tarta Relena i Vic Mirallas. 

Pel que fa als agents del sector, la presència catalana va estar formada per: 
César Andión (Live Nation), Ana Barcena (Aloud Music LTD), Mar Estartús i Rosa 
Galbany (Taller de Músics), Daniel Fletcher i Almudena Herrero (Primavera 
Sound), Albert Guàrdia (La Castanya), Montse Portús, Oriol Roca i Marc Lloret 
(MMVV), Aina Pociello (Allau Management), Gabriel Rebollo (Diggers Music), 
Joan S. Luna (Mondosonoro), Arnau Seguí (The Indian Runners), Aleix Serra 
(Music Bus), Perla Tuset (Escenamusic), José Luis Zagazeta (La Cupula Music), 
Raquel Pagès i Dani Poveda (VIDA Festival). 

En representació de les institucions hi va assistir l’ICEC Barcelona i l’oficina 
de l’ICEC a Brussel·les.

Valoració

L’ESNS ja fa moltes edicions que intenta desfer l’hegemonia de la promoció 
internacional del repertori musical angloamericà. La distribució i la promoció 
d’aquesta música en detriment de la diversitat europea sempre han estat 
difícils de canviar. L’ESNS ha apostat clarament per l’ampliació de les 
oportunitats de promoció de la música europea emergent fora de les pròpies 
fronteres i està aconseguint canviar la tendència.

L’ESNS aporta les eines perquè això passi. Dona suport fermament al fet 
que els festivals europeus tinguin incentius per participar-hi, a través del 
programa ETEP, i els joves talents tinguin un aparador de promoció ampli i 
efectiu. També aposta per la participació de ràdios i televisions europees, a 
través de la xarxa EBU, que sempre ha facilitat la promoció dels showcases 

ESNS 2021

Showcase de Playback Maracas.

Showcase de Tarta Relena.

Presentació del documental Ready to explode!

Ready to export!.
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que s’hi han programat. Amb la digitalització de l’ESNS, aquestes ràdios i 
televisions han tingut més protagonisme i els artistes hi han sortit guanyant.

En aquest ESNS digital també hi va haver l’oportunitat de relacionar-se, 
d’intercanviar opinions i, sobretot, de facilitar la programació dels artistes que 
participaven en el festival, però sempre des del format en línia. La plataforma 
virtual que va crear l’ESNS va estar a l’altura de les expectatives i va permetre 
seguir les conferències, les grans realitzacions de concerts i els espectacles 
en 3D. Així mateix, es va habilitar un entorn propici per al networking, tot i les 
limitacions intrínseques del format digital. 

Tant en aquesta edició com en anteriors, les bandes catalanes que hi van 
participar estan satisfetes. Però en aquesta versió digital, encara més. En un 
any en què les oportunitats de donar a conèixer la seva música han estat 
pràcticament nul·les, una participació en línia en l’ESNS ha estat una molt 
bona notícia per a tots els grups escollits. A més, es van adaptar ràpidament 
al format que requeria l’ESNS i van presentar vídeos de gran qualitat. Així 
mateix, amb l’estrena del documental Ready to explode! Ready to export!, 
no només els artistes participants, sinó també l’escena musical catalana en 
van sortir reforçats. La repercussió en els mitjans de comunicació així ho 
demostra. 

Estimular i promoure la música europea en totes les seves vessants (pop, 
rock, indie, urban, R&B, hip-hop, electrònica, contemporània, funk, fusió, 
etc.): aquest, com s’ha dit abans, és el principal valor de l’ESNS i el principal 
motiu per incentivar les joves bandes catalanes que hi continuïn presentant 
candidatura. Tot i que no tots els projectes que han participat en l’ESNS en 
edicions anteriors han estat contractats per festivals de música europeus, sí 
que afirmen que el seu pas per l’ESNS ha suposat un bon impuls en la seva 
carrera musical i en la seva projecció internacional.

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Gener de 2021

Conferència sobre Music Moves Europe – EU

Support to Music.

ESNS 2021
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MULTIDISCIPLINARI

Informació tècnica

• Any de creació: 1948
• Periodicitat: bianual
• Pròxima edició: 7-11 de juny de 2021, 

Reykjavick, Islàndia
• +500 professionals acreditats 
• Internacional, acreditats provinents de 

+50 països
• +80 estands virtuals
• Obert a professionals, socis i no socis 

de l’ISPA
• De pagament

Organització

ISPA | International Society for the 
Performing Arts 

630 9th Avenue, Suite 213
New York, New York 10036-4752
United States
Tel. 1 212 206 8490
Fax: 1 212 206 8603
http://www.ispa.org/

Persones de contacte

David Baile,
Chief Executive Officer
Tel. 1 212 206 8490 x206
dbaile@ispa.org

Marissa Oliver,
Manager of Membership and Events
Tel. 1 212 206 8490 x202
moliver@ispa.org

Kally (Kangdeng) Zhao,
Communications and Events Coordinator
Tel. 1 212 206 8490 x205
kzhao@ispa.org

Descripció general             

La International Society for the Performing Arts (ISPA) és una associació 
global formada per més de 500 professionals de 185 ciutats d’arreu 
del món, amb la voluntat d’unir forces i compartir coneixement per 
al desenvolupament de les arts en l’àmbit internacional. El perfil dels 
participants en els congressos de l’ISPA és el de programadors/es, 
organitzacions dedicades a les arts escèniques, festivals, mànagers, 
consultors/es, representants d’organismes públics dedicats a la cultura i 
altres professionals del sector. L’ISPA va ser fundada a Nova York el 1948 
pels membres de la Societat Nacional de Mànagers de Concerts i el 2019 va 
celebrar el seu 70è aniversari. Els valors que s’impulsen des de l’ISPA són: 
la integritat professional i l’excel·lència; la col·laboració i la cooperació —
promocionant el partenariat entre els membres—, i l’equitat, la diversitat i la 
inclusió, sense cap tipus de discriminació. 

L’ISPA Congress se celebra dos cops l’any, a Nova York al gener i al llarg 
de l’any, normalment el mes de juny, a una altra ciutat del món. Aquest 
2021, la pandèmia generada per la COVID-19 va impossibilitar la celebració 
presencial del congrés d’hivern, però s’espera poder dur a terme en format 
presencial una trobada a Reykjavík, del 7 a l’11 de juny 2021. En els pròxims 
mesos, segons com evolucionin les dades de contagi, s’acabarà de decidir 
si el format serà presencial, híbrid o virtual. En anteriors ocasions, el congrés 
s’ha fet en ciutats com Melbourne (Austràlia, 2016), Mont-real (Quebec, 2017), 
Leeuwarden-Friesland (Països Baixos, 2018) i Guadalajara (Mèxic, 2019). El 
congrés del 2020, a Taipei (Taiwan), es va haver de suspendre.

En aquesta edició virtual del congrés es va replicar en línia, a través de la 
plataforma Pheedloop, l’esquema que es duia a terme en format presencial. 
Es van celebrar taules rodones, entorn del tema Imagine the Arts, en les quals 
es van mantenir converses sobre el futur de les col·laboracions, la justícia 
en les arts, o la sostenibilitat i l’accessibilitat; es van fer presentacions de 
projectes, per a les quals es va obrir una convocatòria de selecció, amb 
propostes dels Estats Units, Colòmbia, el Canadà, Irlanda o Bèlgica, entre 
d’altres; hi va haver estands virtuals, es van propiciar espais per al networking 
i es van atorgar guardons per reconèixer la trajectòria de diversos membres. 
En conjunt, el congrés virtual de l’ISPA es va desenvolupar en format més 
reduït que en les trobades en el món físic i sense comptar amb la possibilitat 
de veure espectacles o visitar cap equipament cultural.

En aquest sentit, al llarg del mes de gener la ciutat de Nova York concentra 
diversos esdeveniments entorn de les arts escèniques, sota el paraigua de 
JanArtsNYC, per potenciar les trobades professionals durant un mes en què 
la ciutat té menys afluència de turistes. Abans de la pandèmia, això permetia 

11 - 15 de gener de 2021
En línia

ISPA Congress,
International Society for 
the Performing Arts

ISPA 2021

https://www.ispa.org/default.aspx
https://cdn.ymaws.com/www.ispa.org/resource/resmgr/docs/2017-2021_ispa_strategic_pla.pdf
https://www.janartsnyc.org/
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poder assistir a l’ISPA i, també, veure espectacles. En l’actual context 
es va crear una plataforma en línia que englobava aquestes trobades 
professionals de sectors com el teatre, la dansa, l’òpera, la música o les 
arts escèniques, com ara The Public Theater’s Under the Radar, National 
Sawdust’s Ferus Festival, APAP/NYC Conference, Joyce Theater American 
Dance Platform, Prototype: Opera-Theatre-Now, Chamber Music America 
Conference, Tiny Desk Meets globalFEST, Imagine the Arts Congress i 
Wavelengths Global Music Conference. 

Pel que fa a la participació, l’ISPA fa plena advocacy per complir els criteris de 
diversitat en el seu sentit més ampli, amb l’objectiu de no deixar a ningú fora 
de la conversa, i això es va fer molt evident en la tria dels temes per tractar i 
en la selecció dels ponents.

La plataforma virtual de l’ISPA va estar oberta als inscrits fins a finals de gener, 
per poder tornar a visionar els continguts de les sessions, contactar per xat 
amb altres professionals que s’hi connectessin o veure el perfil dels estands. 
Així mateix, també es va fer arribar una llista amb tots els delegats inscrits.

Presència catalana

De la mateixa manera que en el món físic els participants que ho sol·licitaven 
tenien l’oportunitat de donar a conèixer el seu treball a la zona ProEx, 
el congrés en línia de l’ISPA tenia un apartat d’estands virtuals. Si bé 
en presencial la fira es concentrava en un parell d’hores i estava molt 
concorreguda, en el món virtual la interacció fou menor, malgrat que el 
sistema permetia saber qui va passar pel nostre estand i poder contactar-hi 
posteriorment. A banda de l’estand de Catalan Arts, la companyia La Petita 
Malumaluga també hi va ser present. 

Valoració

Un dels principals valors del congrés de l’ISPA és poder fer contactes, 
especialment dins el món anglosaxó, però també amb una mirada molt 
global, potenciant la col·laboració, la cooperació i el partenariat. En aquest 
sentit, l’actual situació pandèmica dificulta aquest tipus de relacions en un 
sector, el de les arts escèniques, molt tocat, que fa molts mesos que està 
afectat pel tancament d’espais d’exhibició, siguin sales o festivals, i on no hi 
ha possibilitat d’internacionalització a mitjà termini.

L’adaptació del congrés de l’ISPA al món digital potser es va fer de manera 
massa “literal” i l’intent de reproduir l’experiència del networking presencial, 
un dels seus punts forts, no va acabar de reeixir. Tot i això, sí que va permetre 
mantenir relacions ja construïdes amb anterioritat.

En termes generals, els espais de trobada del món físic són difícils de recrear 
en un context virtual i les oportunitats de conèixer altres professionals 

ISPA 2021

Imagine The Arts.

Pitching de projectes, ISPA NY en línia. 

Estand de Catalan Arts.

http://www.lapetita.cat/ca/
http://www.lapetita.cat/ca/
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disminueixen. A més a més, en aquesta ocasió, la plataforma escollida com 
a seu del congrés no era gaire intuïtiva i va generar problemes de connexió.

Quant als debats i els continguts, es van plantejar més dubtes que respostes 
i, un cop més, es va fer palès que en la majoria de països tothom es troba 
en una situació similar. Així doncs, mentre la mobilitat es vegi afectada, la 
tendència és treballar en contextos més locals/nacionals i fer plans per 
a la internacionalització amb vista al 2022. El pronòstic és que les gires 
internacionals necessitaran més suport, tenint en compte que segurament 
serà més complicat i costós viatjar. Les capacitats físiques de públic seran 
més reduïdes i es programarà menys quantitat, però això permetrà una millor 
dedicació. Per tot això, i també per la crisi climàtica, la tendència serà posar 
fi als desplaçaments per anar a fer una única actuació. Es vol treballar per 
sumar col·laboracions i partners a l’hora de construir gires més sostenibles. 
En aquest sentit, el congrés de l’ISPA és una bona plataforma des d’on es 
poden plantejar aquestes connexions entre socis.

La digitalització, des del punt de vista de la creació, la producció i el consum, 
també va ser un dels temes a debat. Es van valorar positivament els models 
d’exhibició híbrids, on s’ofereix l’experiència presencial i en directe, però 
també es pot accedir a un públic més ampli que ho segueixi en streaming. El 
repte de la monetització continua sobre la taula i sense una resposta. Es va 
fer incidència en la importància de fer enregistraments o emissions en directe 
de qualitat i en el plantejament dels diversos formats d’exhibició ja des de la 
creació de continguts. Pensar en digital des del procés de creació.

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres

Gener de 2021

ISPA 2021
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ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 19(89
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: 23-26 de gener de 2022
• Públic professional
• Participació internacional
• Nombre de visitants: 5.200 el 2020. No 

es disposa de dades de l’edició 2021
• De pagament, en línia

Organització

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe 
GmbH & Co. KG
Neuer Messplatz, 3
79108 Freiburg
info@kulturboerse.de 

Persona de contacte
Susanne Göhner, directora
susanne.goehner@fwtm.de 

Descripció general             

La Internationale Kulturbörse Freiburg (IKF) va tenir lloc en format digital 
del 18 al 20 de gener, en una versió reduïda i transformada ateses les 
circumstàncies actuals marcades per la pandèmia de la COVID-19. 

La IKF és una de les principals fires d’art en viu d’Alemanya. Durant els dies 
de la fira, i amb la voluntat de fer d’enllaç entre professionals internacionals 
i les companyies catalanes, Catalan Arts va participar com a exhibidor amb 
un estand virtual per facilitar l’accés al mercat alemany de les companyies 
catalanes i per donar un impuls al sector, tot fent conèixer les propostes 
catalanes al públic professional d’aquesta edició.

Els participants inscrits van poder seguir amb èxit el programa en línia. El 
nombre de visitants de les sessions va rondar entre les 40 i les 150 persones. 
Un dels punts dèbils va ser la usabilitat de la plataforma digital, que no 
va acabar de funcionar correctament i va dificultar la interacció entre els 
participants.

Enguany, no es van programar showcases en línia, però sí que es va oferir 
a les companyies i els agents seleccionats un estand virtual per poder 
compartir material audiovisual (dos clips per estand) dels projectes que 
haurien d’haver-se representat en viu a la fira, a més de l’accés als contactes 
dels participants i a una eina digital que funcionava com a agenda de 
reunions amb altres professionals.

A l’IKF.digital, el programa de seminaris i conferències és de gran 
importància per obtenir idees, exemples de bones pràctiques i impuls per a 
la feina, especialment en temps d’incertesa. La trobada digital va examinar 
les novetats i les necessitats derivades de la pandèmia des de diferents 
punts de vista: el dret contractual, formats desenvolupats per artistes, 
promotors i agències per mantenir-se en contacte amb el seu públic en 
condicions difícils, planificació estratègica en temps de crisi, green touring, 
sostenibilitat, fiscalitat, finançament, etc. 

Un dels temes que es van tractar durant les taules i les conferències va ser 
la denúncia de la percepció de la cultura per les institucions com un bé no 
bàsic, confós socialment dins la categoria de “lleure” i, per tant, prescindible. 
També es va reclamar la prolongació dels ajuts per la COVID-19, així com la 
reformulació d’alguns d’aquests ajuts. Una de les presentacions amb més èxit 
va ser l’aportació dels artistes que han continuat actuant durant la pandèmia. 
Amb els seus testimonis van nodrir d’idees altres companyies sobre nous 
formats d’actuació adaptats a la pandèmia.

18 - 20 de gener de 2021
Friburg (Alemanya)

Internationale
Kulturbörse Freiburg

Kulturbörse 2021

mailto:info%40kulturboerse.de%20?subject=
mailto:susanne.goehner%40fwtm.de%20?subject=
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L’IKF en cap moment no es vol substituir per un esdeveniment digital 
perenne i tothom està d’acord en el fet que les trobades funcionen millor 
en viu i en directe. El futur de l’IKF es planteja com un punt de trobada 
central per a la indústria, mantenint el concepte existent d’actuacions curtes 
amb jurat, zona d’expositors i programes nocturns per al públic i ampliant 
alguns àmbits com el de la promoció dels joves talents, però també el de la 
internacionalització. S’espera celebrar la 34a edició de l’IKF a la Messe de 
Freiburg el gener de 2022 amb un concepte d’higiene i seguretat elaborat al 
detall segons la normativa vigent. I en un futur in live in situ amb ofertes a la 
pàgina web de l’IKF durant tot l’any. 

Participació catalana

En un principi, la fira va seleccionar les actuacions de les cinc companyies 
catalanes següents: Opakar, Labu Teatre, Centre de Titelles de Lleida, 
Planeta Trampolí i Nom Provisional (aquestes dues últimes, gestionades per 
l’agència La Maleta dels Espectacles). A causa de la modificació de l’edició 
2021 i la seva transformació digital, és molt probable que les actuacions es 
posposin a la pròxima edició. 
Les companyies La Tal, Iluya i Opakar, així com l’agència La Maleta dels 
Espectacles i les companyies que representa, van ser presents amb un 
estand propi virtual a la fira. També hi va ser present Catalan Arts, en 
representació del sector de les arts en viu a la fira. 

Valoració

Els visitants van poder establir contacte per mitjà de missatges i concertar 
reunions amb els expositors per videoxat, fent servir el calendari de 
reunions en línia. Tanmateix, les reunions en format digital van ser menys 
enriquidores i menys nombroses que en el format físic habitual. Caldria 
treballar en la millora de la usabilitat per millorar l’experiència d’usuari en la 
navegació i les interaccions dins de la plataforma. 

Les preguntes durant els seminaris i les conferències es podien escriure en 
el xat (es va utilitzar la plataforma Teams) i la qualitat de so i imatge van ser 
òptims durant els tres dies d’esdeveniment. En aquest espai per a Q&A es 
podia interactuar amb altres professionals, cosa que va permetre suplir les 
mancances de l’eina de calendari de reunions.

L’ambient d’esperança a la continuïtat fou constant. Els meetings no van 
funcionar amb el dinamisme i la lleugeresa de les trobades físiques, però 
van servir per mantenir un contacte mínim, veure noms i poder intercanviar 
experiències i paraules. Va quedar clar que la cultura en viu, també en temps 
de crisi, es manté ben viva, plena d’idees i d’enginy. 

Neus Melich,
ICEC Berlín

Gener de 2021

Estand virtual La Maleta, que representa les companyies Nom 

Provisional i Planeta Trampolí.

Detall de les conferències i les presentacions durant l’IKF Digital.

Estand virtual de Catalan Arts.

Kulturbörse 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 2014 
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: per determinar (gener 

de 2022)
• 366 representacions, 84 espectacles (37 

internacionals)
• Escenaris en nou regions de Xile
• 1.300 artistes de 24 països
• 378.000 espectadors
• 220 inscrits al Platea 18 (setmana per a 

programadors internacionals)
• Participació internacional 
• Públic professional i general
• Gratuït per als professionals durant el 

Platea 18

Organització

Fundación Teatro a Mil

Marchant Pereira, 201, oficina 201, 
Providencia
Santiago de Chile, Chile
Tel. +56 22 925 03 00 / +56 22 566 55 41
www.fundacionteatroamil.cl
info@fundacionteatroamil.cl

Persones de contacte

Carmen Romero,
directora executiva de Santiago a Mil

Carolina Roa,
coordinadora de programació
carolina@fundacionteatroamil.cl

Luisa Tupper,
coordinadora de Platea
luisa.tupper@fundacionteatroamil.cl

Descripció general             

Platea és la Setmana dels Programadors del festival Santiago a Mil, que se 
celebra anualment cada mes de gener a Santiago de Xile. Enguany, com 
tants altres esdeveniments, es va fer en format híbrid. La programació 
artística es va mantenir en viu per al públic xilè i també es va poder veure a 
distància a través de la plataforma www.teatroamil.tv. Les conferències, les 
taules rodones, les presentacions de projectes i altres iniciatives impulsores 
de la col·laboració internacional es van fer en format digital.

Uns 400 professionals d’arreu del món s’hi van inscriure i van participar 
activament en les diferents activitats programades. 

Des de la seva creació el 2014, s’ha convertit en una de les trobades internacionals 
més importants del sector. Destaca la presència de professionals de tot Amèrica 
Llatina, els quals no són fàcils de trobar en altres esdeveniments internacionals, 
però també té la capacitat d’atreure un important contingent de professionals de 
tots els racons del món. 

Pel que fa al festival Santiago a Mil, un dels grans esdeveniments internacionals 
de les arts escèniques, té una durada de pràcticament un mes. Ocupa gairebé 
tot gener, el mes immediatament anterior a les vacances d’estiu dels xilens 
i dels llatinoamericans. Festival extens en el calendari i en el territori (té el 
compromís de vetllar per la descentralització de la programació i de l’oferta 
cultural), es va crear el 1994. Aquest 2021, la programació artística va incloure 
més de 150 espectacles, presencials i en línia, de 19 països, amb presència de 
dansa, teatre, circ, òpera, música, performance, radioteatres i instal·lacions 
urbanes. Es va desenvolupar en 15 sales de la Regió Metropolitana de 
Santiago de Xile i en 15 regions del país i en aquesta edició va posar el focus 
en la creació de dones llatinoamericanes.

Participació catalana

Diversos professionals catalans van seguir el Platea 21 en les seves diferents 
activitats programades. Pel que fa a la programació artística, es van poder 
veure dues produccions del mateix festival Santiago a Mil vinculades amb 
Catalunya. Una era Fuego rojo, espectacle de la companyia catalana de circ 
Ciclicus i de la companyia xilena La Patogallina. L’altra, Bru o el exilio de la 
memoria, era un muntatge sobre la figura de Roser Bru, pintora i gravadora 
catalana exiliada a Xile des del 1939. Creu de Sant Jordi 2020 i Medalla d’Or al 
Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura espanyol, entre molts altres 
guardons internacionals, Roser Bru i la seva família van fugir d’Espanya a 
bord del mític vaixell Winnipeg.  La producció Bru o el exilio de la memoria 

19 - 24 de gener de 2021
En línia

Platea 21 (Setmana de 
Programadors del
festival Santiago a Mil)

Platea 21

https://www.fundacionteatroamil.cl/
https://www.teatroamil.tv/
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és un projecte de la seva neta Amalá Saint-Pierre, actriu, productora i gestora 
cultural xilena.

Valoració

El festival Santiago a Mil és un dels grans festivals internacionals de 
Llatinoamèrica de referència global. Té una programació especial, molt 
centrada en la producció xilena i llatinoamericana, però també hi tenen 
cabuda propostes d’altres continents. Enguany, el festival es va fer en 
format híbrid. La programació artística es va poder seguir presencialment i 
virtualment, mentre que la Setmana dels Programadors, que porta el nom de 
Platea, es va desenvolupar en línia. Sempre val la pena fer l’esforç d’anar a 
Xile i al Platea, encara que sigui virtualment. Entre els assistents acostumen a 
ser-hi, i enguany tampoc no van fallar, els grans agents de les arts escèniques 
llatinoamericanes, per la qual cosa, si és aquest mercat el que interessa, és un 
molt bon lloc per fer networking.

A banda de la pandèmia, Xile viu un moment excepcional de la seva història. 
El país està en ple procés constituent que l’ha de portar, si s’aprova per 
referèndum, a una nova Constitució i a derogar l’actual, promulgada durant la 
dictadura militar de Pinochet. Aquest procés constituent, conseqüència dels 
fets d’octubre del 2019, l’anomenat Estallido Social, va impregnar tot el Platea 
i, de ben segur, tot el festival. Els espectacles presentats, les conferències, 
les taules rodones, etc., van ser reflexions directes o indirectes sobre el fet 
que la nova Carta Magna ha de ser inclusiva i ha d’incloure aspectes com el 
reconeixement, el respecte i la protecció dels pobles indígenes, el dret a la 
cultura, el feminisme, els drets de les persones amb discapacitat funcional i 
d’altres. Va ser un Platea més interessant que mai, tot i que el vam haver de 
seguir a través de les pantalles. 

Esther Campabadal,
ICEC Barcelona

Gener de 2021

Panel del Platea 21.

Platea 21
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Informació tècnica

• Any de creació: 1999
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: 2022
• Públic professional i públic general
• Gratuït en línia
• Participació internacional

Organització

Veteranenstrasse, 21
10119 
Berlin
contact@ctm-festival.de

Persones de contacte

Oliver Baurhenn

Jan Rohlf

Remco Schuurbiers 

Descripció general             

Des de fa 22 anys, el festival berlinès CTM —que va començar com un 
apèndix del festival Transmediale— es considera un garant de la música i l’art 
experimentals, així com un lloc d’intercanvi. L’any passat, durant 10 dies va 
rebre uns 50.000 visitants, hi va haver uns 230 actes i hi van participar 366 
artistes de 55 països diferents. Enguany no es van comptabilitzar les visites 
i el format es va haver d’adaptar al temps de pandèmia. Alguns dels temes 
tractats van ser: la transformació de la comunitat per mitjà de la solidaritat 
i la consciència col·lectiva; canviar la perspectiva de l’individualisme a la 
col·lectivitat; les ciutats electròniques; política i ús de l’espai, o els nous trets 
i injustícies que es troben en la intel·ligència artificial. 

Lligat a aquest festival hi ha el CTM Cyberia, celebrat per primera vegada 
aquest 2021. Es tracta d’un festival virtual, interactiu i exposició que enguany 
va tenir lloc del 13 de febrer al 14 març.

El CTM Cyberia va convidar els visitants a explorar l’espai com a avatars, a 
veure determinades actuacions arxivades del programa de reproducció en 
línia del CTM 2021 i a interactuar entre si mitjançant el xat, els moviments i el 
llançament de bombes emoji. A les múltiples sales del Cyberia, als passadissos 
psicodèlics i en espais a l’aire lliure dissenyats per Lucas Gutiérrez s’hi podien 
trobar diferents estètiques i entorns sonors en una recerca de les possibilitats 
imaginatives, expansives i permeables dels espais en línia. El disseny sonor 
visceral d’Elvin Brandhi jugava amb la bretxa física entre l’usuari i l’avatar, 
evocant ressons orgànics, humans i humanoides. Els avatars deambulaven 
a la recerca de portals que donessin accés a una sèrie d’obres d’art digital, 
incloses diverses obres noves per encàrrec, amagades per tot el camp de 
joc experimental del Cyberia. En aquestes obres es reflexionava sobre la 
transformació des del punt de vista social, personal, estètic i tecnològic.

Les obres d’art del CTM Cyberia es van presentar amb una configuració 
lleugerament diferent de la prevista inicialment. L’accés al CTM Cyberia era 
gratuït. Es recomanava l’ús d’auriculars, ja que les instal·lacions estaven 
creades amb so binaural. No totes les obres d’art s’integren perfectament 
en l’entorn virtual. Per tant, les obres d’art es podien veure de dues maneres. 
Totes les obres d’art estan integrades en el lloc web del CTM i s’hi pot accedir 
a través de les pàgines independents que apareixen, a excepció de Fill the 
Whole, de Peaches i Pussykrew, que porta a un lloc extern. Totes les obres 
apareixen exactament igual que en l’entorn del CTM Cyberia, llevat d’Otherkin: 
Un programari social, que es presentà com un arxiu només d’àudio.

13 de febrer - 14 de maig de 2021
En línia (Berlín, Alemanya)

CTM Cyberia 2021

DIGITAL

CTM Cyberia
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Participació catalana

Alba G. Corral, artista resident a Catalunya, va participar en el CTM Cyberia 
amb Hinter, peça creada i inspirada després de la seva primera opera prima 
amb Alex Augier, titulada End (o). Per a aquesta obra, Corral crea música per 
mitjà del seu alter ego Namba i presenta un treball de poesia hipermèdia 
en procés. La peça, que porta el nom de l’artista i pintor alemany Hans 
Hinterreiter, expert en geometria i en l’estudi del color i els patrons, es basa 
en l’espai i els mons marins de somni.

Valoració

El CTM Cyberia neix com una oportunitat arran de la transformació digital del 
festival CTM. Durant aquest experiment virtual i immersiu, els assistents al 
festival es van submergir en un paisatge on podien explorar un seguit d’obres 
d’art digitals directament a través de la pàgina web del CTM. 

Els vídeos, els streams i les gravacions d’actuacions són les eines òbvies en el 
sector dels esdeveniments digitals. Amb el Cyberia CTM, es va intentar trobar 
altres formats que s’allunyessin del vídeo. Es tractava d’un espai d’exposició 
virtual basat en un programari de videojocs (van comptar amb la col·laboració 
d’Amaze, esdeveniment de videojocs amb seu a Berlín). 

En aquesta primera edició hi van participar 15 obres d’art creades 
específicament per a aquest món amb les quals es pot interactuar, escoltar i 
veure mentre es conversa amb altres convidats. Si el projecte té continuïtat, 
podria esdevenir una oportunitat per a la internacionalització per a artistes 
i estudis catalans que treballin aquests llenguatges i vulguin establir una 
col·laboració amb els organitzadors.

Neus Mèlich i Belén Lucas,
ICEC Berlín

Març de 2021

CTM Cyberia 2021

Testimoni de Kasimin sobre el seu projecte Gabber

Modus Operandi.

Videoart de l’artista resident a Catalunya, Alba G. Corral.

La compositora, vocalista i instrumentalista Samar Rad aka Mentrix, 

resident a Berlín, trenca fronteres de so i visió.



21

MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 1989
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: 23-27 de febrer de 2022 

(presencial)
• +3.500 professionals acreditats 
• Internacional, acreditats provinents de 

+30 països
• 50 estands virtuals
• Obert a professionals, socis i no socis 

de FAI
• De pagament

Organització

Folk Alliance International

601 Avenue Cesar E. Chavez Suite #100
Kansas City, MO 64108, USA
Tel. 816-221-3655
fai@folk.org
https://folk.org/unlocked/

Persones de contacte

Alex Mallett, 
director de desenvolupament
development@folk.org 

Michelle Conceison,
mànager de programació
programming@folk.org

Descripció general             

Enguany, la gran trobada del sector de la música folk que l’associació Folk 
Alliance International (FAI), amb seu a Kansas City, organitza cada hivern va 
tenir lloc en format virtual durant cinc dies, del 22 al 26 de febrer, amb el nom 
de Folk Unlocked. L’esdeveniment és una de les grans fires dels Estats Units 
dedicades a la música folk en un sentit ampli i cobreix estils diversos com 
el blues, el bluegrass, la música celta, d’arrel i tradicional, els sons llatins, 
el hip-hop, l’americana, cantautors/es i worldmusic, entre d’altres. La darrera 
trobada de la Folk Alliance en format presencial, el febrer de 2020, va reunir 
prop de 3.400 professionals de 41 països d’arreu del món, entre segells, 
programadors/es, mànagers, serveis de suport a la música, agents i artistes. 

En aquesta ocasió, les activitats en línia van intentar mantenir l’esperit del món 
presencial d’anys anteriors a través de la plataforma Pathable. Es van dur a 
terme taules rodones, trobades de networking, conferències, grups de suport 
entre professionals afins amb problemàtiques comunes, per a mànagers, 
sales, festivals, mitjans de comunicació o agents, entre d’altres. Així mateix, 
la conferència també va tenir espai per als concerts, dividits en Spotlight 
Showcases i Unlocked Showcases. Els primers, seleccionats en col·laboració 
amb els partners de FAI, com ara BOSE, Circulart Colòmbia, Music Ontario 
o Sounds Australia, entre d’altres. I els segons, organitzats pels mateixos 
artistes o altres delegats que van voler donar veu als seus músics. Per cobrir 
les diverses franges horàries, les actuacions es van poder veure en directe, 
amb comentaris al xat, o en diferit, ja que es van penjar a la plataforma amb 
accés restringit pels delegats assistents a Folk Unlocked.

Així mateix, la conferència va comptar amb estands virtuals, amb la presència 
d’altres esdeveniments clau del sector de la música folk-world, com ara 
WOMEX, o d’altres oficines d’exportació com Culture Ireland, Folquebec, Music 
Finland, Nordic Folk Alliance, Showcase Scotland Expo i Sounds Australia. 
També hi van participar organitzacions locals dels Estats Units, com la Texas 
Music Office i la Louisiana Office of Cultural Development. Dos cops al dia, en 
unes franges preestablertes, els estands estaven oberts per fer consultes o 
demanar informació a través d’una finestra a Zoom per a cada estand.

Des de la FAI es defensen les bones pràctiques en qüestió de diversitat, no-
discriminació i inclusió; per exemple, a través de les temàtiques tractades a 
les taules rodones sobre integrar l’accessibilitat d’artistes, audiències, equips 
i tecnologia, o de bones pràctiques en accessibilitat al Regne Unit. També en 
el codi de conducta que es va compartir entre tots els assistents. 

En aquesta línia, es va posar en pràctica retre homenatge i respecte als pobles 
indígenes, principalment els que formen part de la cultura i la història dels 
Estats Units, el Canadà i Austràlia. 

22 - 26 de febrer de 2021
En línia

Folk Unlocked-Folk 
Alliance International 
Conference

Folk Unlocked 2021

mailto:fai%40folk.org?subject=
mailto:https://folk.org/unlocked/?subject=
mailto:development%40folk.org%20?subject=
mailto:programming%40folk.org?subject=
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Conscients de les dificultats econòmiques que ha generat la pandèmia, els 
professionals amb menys recursos es van poder acreditar sense cap cost o, 
segons els mitjans, a un preu de 25, 75 o 150 dòlars americans, a escollir en fer 
l’acreditació (tipus “Pay what you can”).

La plataforma virtual del Folk Unlocked va estar accessible a totes les 
persones inscrites durant una setmana més, després de la conferència, per 
poder tornar a visionar els continguts de les sessions, contactar a través del 
xat amb altres professionals i visitar els estands. Així mateix, també es pot 
consultar des de la pàgina web la llista d’inscrits, per fer-nos una idea del 
perfil dels professionals, la majoria dels Estats Units i del Canadà, però també 
amb participants d’Austràlia, el Brasil, Escòcia, Irlanda o Mèxic, entre d’altres. 
Llista de participants: https://folk.org/unlocked/#attendeelists.

Global Music Marathon

La Folk Alliance International és un dels partners del projecte internacional 
Global Music Match (GMM), una iniciativa impulsada l’any passat per 14 
oficines d’exportació de la música d’arreu del món, entre les quals hi ha 
Catalan Arts. Per posar punt final al Folk Unlocked i també a la primera edició 
del Global Music Match, es va oferir als participants del GMM 2020 un espai 
que va servir de cerimònia de cloenda en directe del Folk Unlocked i de comiat 
del pilot del GMM.

La marató va reunir la gran majoria del quasi centenar d’artistes involucrats 
en aquest projecte, entre els quals hi havia Anna Andreu, Las Migas i Matthew 
McDaid, que van poder mostrar les seves creacions conjuntes a programadors 
i professionals internacionals del sector de la música acreditats al Folk 
Unlocked. Durant més de tres hores es van anar succeint els clips musicals, 
les entrevistes i una animada conversa per xat, amb pics d’audiència al voltant 
de les mil persones.

Folk ExChange

Una altra de les activitats d’internacionalització que s’organitzen des de la 
Folk Alliance és el Folk ExChange.

En format boutique micro-conference, s’estableix una trobada fora dels Estats 
Units. En anteriors edicions s’ha fet a Irlanda i a Suècia i l’any passat, del 2 al 
4 de març, es va poder celebrar el congrés a Austràlia, en partenariat amb el 
Port Fairy Folk Festival. Un centenar d’artistes, professionals i programadors 
de festivals australians van assistir a l’esdeveniment, juntament amb una 
delegació internacional amb participants de Nova Zelanda, el Canadà, Irlanda, 
el Regne Unit i els Estats Units. L’objectiu d’aquestes trobades, focalitzades en 
un territori, gira entorn del desenvolupament professional, els showcases (en 
total una trentena) i converses d’interès per al món del folk, en un entorn més 
reduït. De moment, per culpa de la pandèmia, aquesta activitat satèl·lit ha 
quedat posposada sense data.
https://folkexchange.org/

Estand de Catalan Arts.

Marta Robles, de Las Migas, ponent al Folk Unlocked 2021.

Mar Pérez Unanue, de l’oficina de l’ICEC a Londres, presentant 

Catalan Arts.

Folk Unlocked 2021

https://folk.org/unlocked/#attendeelists
https://folkexchange.org/
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Presència catalana

La música catalana va comptar amb un estand virtual Catalan Arts al Folk 
Unlocked, organitzat pel Departament de Cultura a través de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals (ICEC), des d’on es podia accedir també a les 
pàgines web del Mercat de Música Viva de Vic i de Fira Mediterrània, dos dels 
grans aparadors internacionals de la música feta a Catalunya. 

La Global Music Marathon fou la culminació de la primera edició del Global 
Music Match, amb l’objectiu de continuar fent créixer els artistes en el mercat 
internacional de la música. L’edició pilot del GMM va reunir 96 artistes de 14 
països, amb Anna Andreu, Las Migas i Matthew McDaid com a representants 
catalans, que van comptar amb l’acompanyament de Catalan Arts i el Mercat 
de Música Viva de Vic.

Així mateix, Marta Robles, integrant i cofundadora de Las Migas, va ser 
escollida per participar en la taula rodona del Folk Unlocked “Global Music 
Match: A Pandemic Success Story”, com una de les representants d’aquest 
quasi centenar d’artistes que van formar part del GMM. La conversa va servir 
per explicar l’experiència i les col·laboracions sorgides entre els artistes.

Valoració

Malgrat la dificultat que implica treballar en una altra franja horària, des del 
Folk Unlocked es va saber mantenir un bon equilibri per poder treballar en 
horari dels Estats Units, amb esdeveniments en directe que en la majoria de 
casos es podien recuperar posteriorment, ja que eren accessibles des de la 
plataforma. Tot i això, poder seguir i participar en directe en els xats fou un 
valor afegit que va possibilitar el networking, allò que el món virtual encara 
no ha sabut reproduir o adaptar per assolir resultats al mateix nivell que el 
món presencial. Així mateix, els estands es mantenien oberts en dues franges 
diàries, una més integrada en l’horari europeu i l’altra en l’horari americà.

La plataforma escollida va permetre tenir un estand amb força continguts 
exposats, com ara vídeos, enllaços a documents, presentacions, etc., i malgrat 
que al principi les visites de delegats van ser poques, l’organització ben aviat 
va prendre mesures per dinamitzar-les. Tot i això, aconseguir en un context 
virtual el mateix efecte que en el món presencial és tot un repte, malgrat 
que també s’oferien espais de networking en línia a través de la plataforma 
Bramble.

Pel que fa als continguts de les sessions, potser a la selecció de temes i ponents 
li va faltar un punt de vista més internacional, que fossin més atractives per a 
una audiència global, encara que, per exemple, es va convidar una figura de 
renom internacional com l’escriptora Margaret Atwood, autora d’El conte de 
la serventa, per parlar de resiliència, creació i pandèmia.

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres
Març de 2021

 Las Migas a la cerimònia de cloenda de la Global

Music Marathon.

Folk Unlocked 2021

Participants en la Global Music Marathon, Folk

Unlocked 2021.
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CIRC

Informació tècnica

• 4a edició 
• Periodicitat: biennal 
• Pròxima edició: 2023 (dates pendents 

de confirmació)  
• Localització de la setmana professional: 

virtual
• 989 professionals nacionals i 

internacionals acreditats 
• 29 espectacles, entre els quals 21 

creacions de 26 companyies (13 
regionals) 

• Espectacles oberts al gran públic i als 
professionals 

• Acreditació gratuïta  

Organització

Web de l’esdeveniment

https://www.biennale-cirque.com/fr/ 

Archaos – Pôle National des Arts du Cirque 
Méditerranée 

185, rue de Lyon
13015 Marseille 
contact@archaos.fr 
Tel. +33(0) 4 91 55 61 64 

Persona de contacte

Simon Carrara,
director adjunt 
pro@archaos.fr 

Descripció general             

La 4a edició de la Biennal Internacional del Circ que es va celebrar a Marsella, 
organitzada per Archaos, va tenir lloc enguany en format virtual, tot i que es van 
mantenir dos envelats instal·lats a la ciutat i una exposició de fotografia. Es van 
celebrar vuit dies de trobades professionals, cinc taules rodones i tres tallers. 

Aquesta edició del 2021 de la BIAC va haver d’adaptar-se i transformar-se 
d’acord amb les restriccions sanitàries i es va fer, principalment, entorn de les 
Rencontres Professionnelles (trobades professionals). 

Tot i el context sanitari, es van poder programar 29 espectacles, dels quals 
hi havia 21 creacions de 26 companyies, 13 de les quals eren regionals. Les 
trobades professionals van dividir-se en dues parts, amb 989 professionals 
acreditats, 427 presencials, provinents de 20 països.

Gràcies a les entitats col·laboradores, els espectacles que no es van poder fer 
es programaran a l’Entre-Deux Biennales el 2022.

Durant la primera part, del 3 al 6 de febrer, es van dur a terme taules rodones 
presencialment i es van programar 15 espectacles, també en format presencial. 
La segona part d’aquesta edició de la BIAC, del 10 al 13 de febrer, es va organitzar 
entorn del projecte CircusLink (cofinançat pel programa Europa Creativa de la 
Unió Europea). Les taules rodones van ser totes en format virtual, a més de sis 
espectacles presencials.

En total, van tenir lloc cinc taules rodones en directe entorn de les temàtiques 
següents: 
• Escriptura en femení en el sector del circ 
• Situació actual del repertori del circ
• La cooperació europea com a recurs 
• Presentació del projecte Circus Link
• Repensar la mobilitat dels artistes 

Es van organitzar també tres tallers col·laboratius:
• Gestió “eco” responsable i economia circular en el circ de creació
• Dos tallers participatius liderats per Circus Link per a la realització de la 

seva nova plataforma digital

Les tres trobades professionals es van dividir entre la trobada dels directors 
tècnics dels Pôle Cirque, la trobada entre l’associació Territoires de Cirque i 
companyies de circ contemporani i la trobada de la FEEC (Federació Francesa 
d’Escoles de Circ) i els seus socis.

3 - 6 i 10 - 13 de febrer de 2021
En línia

Biennale Internationale 
des Arts du Cirque

Arts du Cirque 2021

https://www.biennale-cirque.com/fr/
mailto:contact%40archaos.fr%20?subject=
mailto:pro%40archaos.fr%20?subject=
https://www.archaos.fr/fr
https://www.ffec.asso.fr/
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Les jornades eren accessibles a través d’una acreditació professional i es va 
fer servir la plataforma Zoom tant per a les taules rodones i les presentacions 
d’espectacles com per a les reunions.

Participació catalana

La delegada de l’ICEC a París hi va ser present durant la segona setmana virtual. 
A banda de la institució, la biennal va comptar amb la presència de Vicenç 
Mayans, de Palosanto Projects, així com de Daphné Malherbe, de la companyia 
Los Galindos.

Valoració

Només amb quatre edicions, la biennal ja s’ha situat en el pòdium dels festivals 
de circ més importants de França —juntament amb CircA a Auch i Spring a 
Normandia— i entre els cinc festivals francesos pluridisciplinaris amb més 
freqüentació. Tot aquest desplegament, tant des del punt de vista artístic com 
de públic, es deu al suport incondicional de la regió PACA, que fins al 2013 
semblava culturalment abandonada, però que va adquirir importància quan 
Marseille-Provence va ser nomenada Capital Europea de la Cultura 2013. Aquest 
fet fou un punt d’inflexió positiu de la política cultural de la regió i encara és 
perceptible. 

Aquesta quarta edició de la BIAC, com tots els esdeveniments que se celebren 
des del març de 2020, es va haver d’adaptar a les condicions i les restriccions 
del context sanitari mundial, tot i l’evident paradoxa que això comporta per al 
sector de les arts escèniques. La combinació entre presencial i virtual va ser un 
èxit, i la plataforma en línia va permetre mantenir (no de la mateixa manera) un 
punt de trobada professional on el networking va ser possible. Simon Carrara, 
director adjunt, va insistir molt a tenir les càmeres engegades durant les 
sessions per no perdre el contacte i poder establir una conversa. La setmana 
entorn del projecte europeu Circus Link va començar amb una discussió per 
compartir els diferents punts de vista i experiències d’aquest últim any dels 
professionals i els artistes convidats. Va ser molt enriquidora i va permetre la 
proximitat i l’intercanvi entre els participants.

Queda veure com evoluciona la situació pandèmica mundial, però s’espera que 
la pròxima edició es faci presencialment i pugui tornar a reunir els professionals 
francesos, europeus i internacionals del sector del circ. 

Eva Colom i Elsa Veciana,
ICEC París

Març de 2021

Taula rodona entorn del projecte Circus Link: “European 

Cooperation today”.

Arts du Cirque 2021
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MÚSICA

Informació tècnica

• 7a edició
• 8 dies d’esdeveniments virtuals
• 643 professionals acreditats de més de 

10 països (Bèlgica, Canadà, Catalunya, 
Corea del Sud, Dinamarca, França, el 
Japó, Mèxic, el Regne Unit, Suècia, 
Suïssa, la Xina, etc.)

• 387 passis venuts
• 182 accessos diaris
• 52 showcases d’artistes nacionals i 

internacionals
• 41 estands virtuals
• 14 conferències i taules rodones
• 50 conferenciants
• 6 mons virtuals de trobada 
• 11 conferències
• 17 hores de networking virtual

Organització

Web de l’esdeveniment

phoqueoff.com

info@centralealternative.ca 

Descripció general             

El festival Le Phoque Off és un festival de música alternativa que té lloc al 
Quebec des del 2015. Fou fundat per Patrick Labbé, director general de 
l’agència Doze i Centrale Alternative, que s’encarrega de fer-ne la difusió i 
la comunicació. Als inicis, el festival era d’àmbit local i, amb set edicions, ha 
aconseguit posicionar-se com un referent per als professionals del sector 
de la música emergent i alternativa del Canadà francòfon. El 2020 va rebre 
el reconeixement al millor festival de l’any a la Gala Alternativa de la Música 
Independent del Quebec (GAMIQ).

Aquesta 7a edició va comptar amb la presència de 643 professionals acreditats, 
que van assistir a 52 showcases d’artistes nacionals i internacionals, vinguts 
de Bèlgica, el Canadà, Catalunya, Corea del Sud, Dinamarca, França, el Japó, 
Mèxic, el Regne Unit, Suècia, Suïssa, la Xina, etc., per assistir a 14 conferències 
i taules rodones presentades per 50 conferenciants. 

El festival fou organitzat per l’agència Doze i per Centrale Alternative, un 
organisme sense ànim de lucre que rep el suport econòmic del programa 
Première Ovation de l’Ajuntament del Quebec, així com del dispositiu 
Musicaction, del Govern del Canadà.

Le Phoque Off va incloure diferents esdeveniments: espectacles, vitrines 
(showcases), panels (presentacions / salons virtuals organitzats per les 
entitats o empreses del sector musical del Quebec), messes-basses (taules 
rodones organitzades per actors de la indústria entorn de qüestions de 
l’actualitat musical), conferències i espais de networking. Per exemple, una 
de les conferències que van tenir més participació fou sobre l’exportació dels 
artistes canadencs més enllà de les seves fronteres.

Enguany, el festival, a causa de la situació sanitària global, es va adaptar i es 
va fer en línia, a través de dues plataformes principals: Fanslab i Nowhere. 
De la mateixa manera, la part d’activitat professional es va adaptar al nou 
format: trobades informals, sessions de meditació (défoule-o-thon culturel) i 
trobades informals de networking. 

Participació catalana

Aquesta edició va ser l’ocasió de la primera participació de l’ICEC en el festival 
Le Phoque Off i el primer cop que el festival va comptar amb participació 
catalana. L’Institut Català de les Empreses Culturals, mitjançant la seva marca 
d’internacionalització Catalan Arts, va disposar d’un estand virtual a través 

10 - 20 de febrer de 2021
En línia (Quebec Ville)

Festival Le Phoque Off 

Le Phoque Off 2021

https://phoqueoff.com/
mailto:info%40centralealternative.ca%20?subject=
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Plataforma de realitat virtual Nowhere. Espai

de networking.

Showcase Catalan Arts. Presentació del documental Ready to 

explode! Ready to export!.

Le Phoque Off 2021

de les plataformes Fanslab i Whereby. Van ser-hi Eva Colom i Elsa Veciana, 
de l’oficina de l’ICEC a París, la delegada de l’ICEC a Londres, Mar Pérez, i 
la tècnica de música de l’Àrea de Mercats de l’ICEC, Mireia Madroñero. Així 
mateix, es van acreditar les empreses següents: Cooncert, Indian Runners, 
Taller de Músics, Oriol Roca —assessor artístic del Mercat de Música Viva de 
Vic— i la pianista i compositora Marta Cascales Alimbau.

A més de l’estand virtual, el dimarts 16 de febrer a les 16.00 hores, Catalan Arts 
va presentar al seu espai de showcase el documental Ready to explode! Ready 
to export!, sobre l’escena emergent de la música catalana. La plataforma tenia 
un espai en el qual els espectadors podien comentar l’actuació en directe.

Valoració

Aquesta primera edició de Le Phoque Off en línia va ser una edició de prova pel 
que fa a l’organització virtual i les plataformes utilitzades: tant la plataforma 
Fanslab com a lloc principal on visualitzar showcases, la programació, els 
participants i els artistes exposant, accedir a la informació i estands dels 
participants, com la plataforma Nowhere de networking en realitat virtual van 
ser un èxit total. Aquesta segona plataforma consisteix en la creació d’una 
realitat virtual per la qual es pot navegar i parlar amb els altres participants, 
així com intercanviar targetes virtualment. És una de les millors plataformes 
de networking que hem pogut experimentar, ja que feia la sensació d’estar 
físicament en contacte amb els professionals presents. L’equip de la fira 
ens va atendre en tot moment i ens va acompanyar per descobrir i integrar 
ràpidament la comunitat del festival. 

Le Phoque Off és un festival de música undergound i alternativa i programa 
artistes majoritàriament francòfons (del Quebec i França). El contacte amb 
els programadors, els organitzadors, els artistes i els participants és prou 
informal i la plataforma virtual permet també comentar en viu les actuacions i 
crear un ambient en temps real. 

Els perfils dels professionals participants van ser variats: artistes, programadors, 
labels, empreses de la indústria musical, associacions, etc., i les dues plataformes 
van facilitar molt la comunicació entre tothom, cosa que va permetre apropar-se 
al màxim a l’experiència d’una fira presencial.

Eva Colom i Elsa Veciana,
ICEC París

Març de 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1997
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: dates pendents de 

confirmació
• 250 propostes artístiques (60 d’arts 

escèniques)
• 31 sales i espais a l’aire lliure de la ciutat 

de Buenos Aires
• 1.400 artistes de 12 països
• 324 inscrits a El Mercado (setmana per a 

programadors internacionals)
• Participació internacional 
• Públic professional i general
• Gratuït 

Organització

Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires

Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales
Caffarena, 1 y 
Pedro de Mendoza (Usina del Arte)
Tel. +54 11 490 920 76

Director artístic

Federico Irazábal
http://festivales.buenosaires.gob.ar
map.fiba@gmail.com

Descripció general             

El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) ha anat convertint-se, des 
de la seva creació el 1997, en una de les trobades internacionals de les arts 
escèniques clau per als professionals d’Amèrica Llatina i d’arreu el món. 
Inicialment, l’esdeveniment se celebrava cada dos anys, però a partir del 2020 
va passar a ser anual.

Habitualment té lloc durant la segona quinzena de gener, cosa que permet als 
professionals que hi arriben des de més lluny enllaçar-lo amb el Festival Santiago 
a Mil, de Santiago de Xile, l’altra gran trobada internacional llatinoamericana. 

El FIBA va tenir enguany un format híbrid. El 60% de la programació es va fer en 
format presencial, sovint en espais exteriors, i el 40% restant es va poder seguir 
en línia. El festival es va focalitzar principalment en quatre temàtiques: gènere i 
diversitat, medi ambient, integració i tecnologia. Dels 60 espectacles programats 
d’arts escèniques, 16 eren produccions internacionals provinents d’Itàlia, Alemanya, 
Suïssa, el Canadà, França, Corea, els Estats Units, el Japó, Xile, Bolívia i Catalunya.

Dins el FIBA, aquest any es va celebrar la primera edició del FIBITA, amb una 
programació específica per al públic infantil i juvenil.

El 2019 es va crear El Mercado – FIBA, la Setmana dels Programadors del 
FIBA. El Mercado és sobretot una plataforma d’exhibició i contractació de la 
producció escènica argentina més recent. La trobada internacional va arrencar 
amb força i va captar ràpidament l’atenció dels professionals internacionals. 
Aquest any es va celebrar en format en línia. Del 3 al 7 de març, a més de 
continguts artístics, es van poder visionar peces senceres en streaming en 
diferit. També, El Mercado va oferir sessions de presentacions de projectes 
(pitchings), a més d’altres eines de divulgació de la creativitat i del talent 
argentí, com l’edició d’un perfil artístic dels artistes.

Així mateix, va incloure càpsules digitals amb reflexions de diferents professionals 
internacionals entorn de com s’està vivint la pandèmia en els seus respectius 
països i l’impacte en el sector artístic o taules rodones sobre diferents temes. 

Participació catalana

La companyia catalana José y Sus Hermanas va presentar el seu darrer 
espectacle, Explore el jardín de los Cárpatos. L’actuació va ser en format 
virtual. A més, van poder fer un parell de sessions de pitching amb els 
programadors acreditats a El Mercado. 

3 - 7 de març de 2021
En línia

FIBA 2021

El Mercado – FIBA 
(Setmana dels Programadors 
del Festival Internacional
de Buenos Aires)

https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/festivales-de-buenos/bafici
mailto:map.fiba%40gmail.com?subject=


29

Presentacions de projectes.

Presentacions de projectes.

FIBA 2021

D’altra banda, diversos professionals catalans van participar com a 
programadors en les trobades d’El Mercado, com, per exemple, representants 
de FiraTàrrega, Nau Ivanow, Festival Grec, Temporada Alta, TNC o el centre de 
creació El Graner. També s’hi van registrar empreses de distribució com Art 
Republic, Dos Orillas o Agente129. 

Valoració

El FIBA és una de les trobades internacionals del sector més importants. Si 
bé el focus de la seva programació és nacional, la presència de companyies 
estrangeres es va incrementant edició rere edició. La mala sort va fer coincidir 
que el festival esdevingués anual i la creació d’El Mercado amb la pandèmia 
mundial. La trobada internacional de professionals es va fer en format digital i 
en van sortir ben parats. Es van poder veure moltes peces artístiques en línia 
i la part professional es va bastir amb un bon nombre d’activitats interessants 
que van permetre copsar l’estat de diferents països i realitats, així com 
conèixer amb més profunditat l’obra dels artistes programats. En conclusió, 
cal seguir de prop el FIBA i el seu Mercado si es té un especial interès en el 
mercat llatinoamericà, tot i que apunta que es convertirà també en un punt de 
trobada destacat per a professionals d’arreu del món. 

Esther Campabadal,
ICEC Barcelona

Març de 2021
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MÚSICA CLÀSSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 2004
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: març de 2022 (dates 

pendents de confirmació)
• 12 projectes audiovisuals 
• Internacional
• Gratuït 

Organització

Festival van Vlaanderen Brussel
Sinter-Goedeleplein, 5
1000 Brussel
Tel. +32 2 548 95 95
info@klarafestival.be 
www.klarafestival.be 

Persones de contacte:
Jan Raes, director 
Inge Vekeman, direcció empresarial,  
inge@klarafestival.be 

Descripció general             

Klarafestival és considerat el festival de música clàssica més gran de Bèlgica. 
Anualment reuneix músics de primer nivell internacional, així com talent 
emergent, principalment a Brussel·les, però també a Anvers (deSingel) i 
Bruges (Concertgebouw). Les diferents propostes es porten a terme tant en 
sales de concerts com en espais alternatius distribuïts per alguns barris de 
Brussel·les. 

Amb un plantejament temàtic que canvia en cada edició i que vertebra la 
proposta artística, presenta un ampli programa de caràcter innovador que 
va des de la música antiga fins a creacions contemporànies, passant pel 
repertori romàntic. El seu enfocament artístic també té la voluntat d’incentivar 
sinergies amb altres disciplines com les arts escèniques, les arts visuals i el 
cinema. 

És organitzat pel Flanders Festival Brussels, que és qui programa, produeix i 
finança tots els concerts, mentre que Radio Klara, del grup mediàtic Vlaamse 
Radio en Televisieomroeporganisatie (VRT), proporciona el suport divulgatiu 
gràcies a una programació especial durant el festival i l’enregistrament i 
l’emissió dels diferents esdeveniments. Segons dades dels organitzadors, 
Klarafestival ha arribat a atreure anualment 25.000 espectadors presencials, 
als quals se sumen aproximadament 150.000 oients a través de Radio Klara 
i fins a 14 milions d’oients europeus a l’any a través de la Unió Europea de 
Radiodifusió (EBU). 

Després de l’edició 2020, precipitadament limitada a una única jornada a 
causa de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, enguany es va presentar una 
edició amb un plantejament totalment digital, en la qual es van presentar 12 
projectes audiovisuals de caràcter singular i innovador. Va comptar amb la 
participació de formacions i artistes establerts a Bèlgica, però també amb 
col·laboracions externes gràcies al format audiovisual. L’organització també 
va voler veure aquesta edició com una oportunitat per plantejar-se una relació 
més sostenible amb l’entorn en l’era postpandèmica i fomentar, d’aquesta 
manera, el debat sobre l’important repte que planteja la crisi climàtica. 

Assumint l’excepcionalitat d’aquesta edició digital, el festival va plantejar una 
programació arriscada, amb muntatges avantguardistes com Songs of Nature, 
una producció de B’Rock i Muziektheater Transparant, propostes totalment 
contemporànies com The Unanswered Question, a càrrec d’Ictus Ensemble 
i la Brussels Philharmonic, o la performance encarregada especialment al 
col·lectiu STEGRIEF.orchester de Berlín. Tot i això, també es van programar 
propostes més assequibles, com els concerts dedicats a C. Gesualdo 

13 - 22 de març de 2021
En línia

Klara Festival

Klara Festival 2021

mailto:info%40klarafestival.be?subject=
https://www.klarafestival.be/
mailto:inge%40klarafestival.be?subject=
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Songs of nature, a càrrec de B’Rock Orchestra i Muziektheater 

Transparant.

The Unanswered Question, a càrrec d’Ictus Ensemble i músics de 

la Brussels Philharmonic.

Klara Festival 2021

(Philippe Herreweghe amb el Collegium Vocale Gent) i A. Piazzola (Orquestra 
Tanguedia i Sonico). Aquesta edició també va tenir la participació de joves 
músics seleccionats pel concurs SUPERNOVA (Desguin Quartet i Trio Aries).

En paral·lel, cinc organitzacions de Molenbeek (un dels 19 municipis de la 
regió de Brussel·les) van organitzar activitats artístiques amb talent local, sota 
les premisses d’inclusió social i sostenibilitat. També es van organitzar debats 
per plantejar el paper de la cultura davant dels reptes climàtics de present i 
de futur. 

Presència catalana

L’oficina de l’ICEC a Brussel·les va fer el seguiment de les diferents activitats 
plantejades durant el festival. 

Valoració

Malgrat les circumstàncies actuals, amb Bèlgica pràcticament aturada en 
l’àmbit cultural, Klarafestival va aconseguir tirar endavant una edició 100% 
digital gràcies a un contingut atrevit, però al mateix temps atractiu, que va 
servir per reforçar, una vegada més, el caràcter innovador d’aquest festival. 

Tot i que els artistes i les formacions participants van ser principalment 
nacionals, els organitzadors no van voler perdre la seva ambició internacional 
i van tenir col·laboracions externes que van permetre veure nous formats 
ideats per reconnectar amb l’audiència. 

Cal destacar també la voluntat que té el festival a l’hora de crear consciència 
col·lectiva, a través de propostes artístiques i debats. Enguany es va posar 
l’atenció en el repte pandèmic, però sobretot el repte climàtic, amb la intenció 
de reforçar el paper de la cultura com a eina de transformació social. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Març de 2021

Concert a càrrec del Desguin Quartet, seleccionats pel concurs 

SUPERNOVA.
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MULTIDISCIPLINARI

Informació tècnica

• Any de creació: 2021
• En línia
• Professional i públic general 
• Internacional
• Gratuït

Organització

Comissió Europea – Joint Research Centre
https://ec.europa.eu/info/index_en 
https://ec.europa.eu/jrc/en 

Persones de contacte de la iniciativa:
Ruth Reichstein, europarlamentària dels Die 
Grünen / EFA
ruth.reichstein@ec.europa.eu 

Xavier Troussard, cap de l’EU Policy Lab
x.troussard@ec.europa.eu 

Descripció general             

Vam assistir a les primeres presentacions de la iniciativa de la Unió Europea (UE) 
New European Bauhaus (NEB), que pretén incentivar la recerca de noves maneres 
de viure en comunitat, sobretot tenint en compte els objectius del Green Deal, 
que busca convertir Europa en el primer continent climàticament neutre el 2050. 
Es fonamenta en tres pilars: sostenibilitat (inclosa l’economia circular), inclusió 
(inclosa l’accessibilitat) i qualitat de l’experiència (en especial l’estètica). 
 
Tot i que el seu nom sorgeix del conegut moviment arquitectònic i estètic de 
principis del segle xx, no es limita a l’arquitectura i el disseny, sinó que també 
busca bastir ponts entre art, cultura, ciència i tecnologia. D’aquesta manera 
es vol aconseguir un moviment revulsiu que permeti encarar els grans reptes 
econòmics, socials i climàtics que té Europa al davant. Pel que fa al paper 
que pot tenir el sector creatiu i cultural, destaquen la seva capacitat a l’hora 
d’incentivar la inclusió i d’impulsar la interacció multidisciplinària. 
 
La NEB serà gestionada des del Joint Research Centre (JRC), sota la direcció 
directa de la presidència de la Comissió Europea (CE), actualment amb Ursula 
van der Leyen al capdavant, que precisament n’ha estat la principal impulsora. 
Les comissàries en cap són Mariya Gabriel i Elisa Ferreira, tot i que també, 
sense que s’hagi fet oficial, comptarà amb la implicació d’altres direccions 
generals dels diferents fons de la CE. 

Pel que fa a la dotació econòmica del programa, de moment no hi ha cap 
notícia objectiva que permeti valorar les possibilitats reals que pot aportar 
la NEB, més enllà de saber que obtindrà recursos de diferents programes de 
finançament ja establerts en el Marc financer plurianual 2021-2027 de la UE. 
 
El projecte està estructurat en tres fases: disseny (fins a l’estiu del 2021), 
implementació (amb projectes pilot a partir del setembre de 2021) i difusió (a 
partir del gener de 2023). 

En aquesta primera fase de disseny, es busca incentivar la participació a 
escala regional i local, a través de la creació de grups de debat que permetin 
recollir les necessitats dels sectors. D’aquesta manera, es vol anar omplint de 
contingut i forma el programa, en el que es considera un procés innovador de 
cocreació d’un programa europeu. Al mateix temps, es preveu la composició 
d’una comissió d’experts formada per 18 personalitats de diferents àmbits, 
amb la voluntat que aportin inspiració al projecte. Pel que fa a la participació 
de ciutadans i stakeholders, aquesta fase del procés col·lectiu inclou: 
compartir punts de vista (recopilant exemples inspiradors), fer debats (per 
contribuir a generar idees i propostes enriquidores) i convertir-se en soci (per 

22 de febrer – 16 de març de 2021
En línia

New European Bauhaus

New European Bauhaus 2021

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://ec.europa.eu/jrc/en
mailto:ruth.reichstein%40ec.europa.eu%20?subject=
mailto:x.troussard%40ec.europa.eu%20?subject=
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Sessió de presentació organitzada per la Comissió Europea 

(15/02/2021).

Sessió de presentació organitzada per la Comissió Europea 

(15/02/2021).

Sessió organitzada per la xarxa RICC (22/02/2021).

New European Bauhaus 2021

a aquells que tinguin la voluntat d’involucrar-s’hi directament, quedant-ne al 
marge les institucions i les organitzacions públiques). 
 
Amb vista a la primavera del 2021, la NEB plantejava un seguit de conferències 
per continuar difonent la proposta. Al mateix temps, també preveia posar en 
marxa un nou premi de la NEB que reconegui aquells projectes que treballen 
en els principis fundacionals d’aquest programa. Els guanyadors serviran de 
model de bones pràctiques. 

El setembre de 2021 es va plantejar una convocatòria per seleccionar cinc projectes 
pilot, tot i que segons els organitzadors hi haurà altres convocatòries. D’altra 
banda, el European Institute of Innovation and Technology (EIT) també obrirà una 
convocatòria més adreçada directament als ciutadans, encara per determinar. 

Pel que fa a les aplicacions més tangibles, es busca donar impuls a idees 
que permetin trobar materials més sostenibles i solucions estètiques, que 
cerquin també la bellesa, amb l’objectiu d’aconseguir espais que siguin més 
agradables i que incentivin la interacció social. Tot i això, la iniciativa també 
s’adreça a projectes de naturalesa més conceptual, en els quals el sector 
cultural pot tenir un cert protagonisme. 

Els seus impulsors són conscients que no es pot tirar endavant la iniciativa 
exclusivament des de Brussel·les, raó per la qual donen molta importància al 
paper dels diferents socis a l’hora d’involucrar els ciutadans d’arreu d’Europa. 
Durant les sessions informatives, van deixar clar que les institucions públiques 
no poden ser socis, ja que creuen més convenient que facin de pont entre les 
institucions europees i els possibles interessats, compartint les necessitats 
i les impressions del sector amb els impulsors de la iniciativa, sobretot 
durant la fase de disseny. De moment, ja s’han publicat els 22 primers socis 
(fonamentalment de l’àmbit de l’arquitectura i el disseny), entre els quals hi ha 
la Fundació Mies van der Rohe i el centre de formació en disseny i enginyeria 
Elisava, tots dos amb seu a Barcelona. 

Amb la voluntat de fer la màxima difusió possible, en paral·lel a les sessions 
informatives organitzades directament per la CE, diferents portaveus de la iniciativa 
van participar en trobades de format més reduït, com, per exemple, amb la xarxa 
Regional Initiative for Culture and Creativity (RICC) o Culture Action Europe. 

D’altra banda, el Parlament Europeu (PE) també va organitzar una taula rodona 
(16 de març), amb europarlamentaris i experts. Tot i estar força centrada en 
l’arquitectura i el disseny, també va recalcar les possibilitats que la NEB presenta 
des del punt de vista social i cultural. Hi van intervenir Etienne Bassot (European 
Parliamentary Research Service, EPRS), Christian Ehler (MEP-EP Panel for the 
Future of Science and Technology, STOA), Laurence Farreng (MEP-EP Erasmus+, 
Creative Europe i European Solidarity Corps), Krystyna Kirschke (professora 
d’arquitectura de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Wrocław), Maarten 
Gielen (ROTOR Design Practice), Xavier Matilla (arquitecte en cap de les 
superilles impulsades per l’Ajuntament de Barcelona), Lukas Pairon (Social 
Impact of Music Making, SIMM) i Marcos Ros (MEP-EP).
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Presència catalana

L’oficina de l’ICEC a Brussel·les va assistir a les sessions informatives del 15 
i el 24 de febrer, organitzades per la CE, i a la taula rodona del 16 de març, 
organitzada pel PE. Així mateix, va assistir a la trobada en format més reduït 
organitzada per la xarxa Regional Initiative for Culture and Creativity (RICC). 

Les sessions també van comptar amb seguiment per part de l’Institut Ramon 
Llull, la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques (DGCATB) 
i el Departament de Cultura. 

D’altra banda, la iniciativa va despertar l’interès de l’estudi d’arquitectura 
RCR i el grup de música experimental Cabo San Roque. Pel que fa a socis, 
comptarà amb la Fundació Mies van der Rohe i el centre de formació en 
disseny i enginyeria Elisava, tots dos amb seu a Barcelona. 

Valoració

La iniciativa NEB es presenta com un projecte ambiciós que busca generar 
sinergies i complicitats entre diferents sectors per crear un nou marc mental 
que permeti encarar els grans reptes econòmics socials i ecològics com a 
oportunitats. Una vegada més, la CE busca aplegar múltiples esforços per 
aconseguir treballar conjuntament pel Green Deal. 

Tot i les bones intencions que transmet i la gran campanya de comunicació 
feta, de moment encara és un projecte força difús, sense desenvolupar 
ni concretar quins seran els recursos econòmics de què disposarà. El 
plantejament innovador a l’hora de dissenyar el projecte, és a dir, a partir 
d’un procés de cocreació fonamentat en la idea del bottom-up, ha generat 
una certa confusió pel que fa als objectius concrets de la iniciativa. 

Les diferents sessions informatives ens van permetre veure el gran interès que ha 
despertat en el camp de l’arquitectura i el disseny, sobretot pel que fa a aplicacions 
més tangibles i d’innovació de nous materials. Malgrat haver-se presentat com 
un projecte multidisciplinari, la informació a la qual vam poder accedir no ens va 
permetre entendre quin pot ser el paper del sector cultural i, en concret, de l’àmbit 
de les indústries culturals i creatives. Tot i això, la CE en diferents ocasions ha reiterat 
que també busca incentivar iniciatives conceptuals, en les quals presumptament 
podrien entrar, per exemple, les arts escèniques o la música. 

Per tant, tot i la voluntat de la NEB per esdevenir una iniciativa transversal 
transformadora, cal que la CE s’esforci més a l’hora de definir els objectius 
concrets i els recursos de què disposarà, sobretot si vol que la ciutadania i els 
agents del sector s’hi involucrin. Altrament, hi ha un cert perill que, en un moment 
tan delicat com l’actual, la NEB creï unes expectatives difícils de complir. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Sessió organitzada pel Parlament Europeu (16/03/2021).

New European Bauhaus 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1981 
• Nombre d’assistents: 110 
• Públic professional  
• Participació internacional 
• Gratuït 

Organització

International Network for Contemporary 
Arts (IETM)  
19, square Sainctelette 
1000 Bruxelles, Belgique  
Tel. +32 2 201 0915 
www.ietm.org  
ietm@ietm.org  

Persona de contacte:
Ása Richardsdóttir, secretària general

Descripció general             

L’International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) és una 
xarxa internacional de l’àmbit de les arts escèniques contemporànies que té 
més de 500 socis internacionals: companyies d’arts escèniques, productors, 
festivals, espais d’exhibició, centres de recerca, universitats i institucions 
públiques, que treballen en els àmbits del teatre, la dansa, el circ o les arts en 
viu multidisciplinàries. 

Després de gairebé 40 anys en funcionament, el maig de 2020 l’IETM va iniciar 
el procés intern “Rewiring the Network”, amb el qual es buscava redefinir el 
paper de la xarxa a l’hora d’aconseguir un futur més sostenible per a les arts 
escèniques. Es van plantejar dues sessions de treball, amb un marcat caràcter 
participatiu, a fi de compartir i intercanviar punts de vista i bones pràctiques 
sobre els reptes de present i futur.

Aquest procés, coordinat per IDEA Consult, va culminar en una doble sessió 
(matí i tarda del 24 de març) en la qual es van presentar els resultats que 
han de servir a l’IETM per establir estratègies concretes per als anys vinents. 
Al mateix temps, pretenen que els diferents socis també les apliquin en les 
seves respectives pràctiques i organitzacions, per aconseguir un impacte 
més global. 

En la sessió es va fer un repàs de la tasca duta a terme fins ara per l’IETM, així 
com dels principals canvis de dinàmiques que hi ha hagut dins del sector de 
les arts escèniques. A partir de les mancances detectades, es van establir 
les prioritats per aconseguir una transició cap a pràctiques més sostenibles 
per a les arts escèniques. Cal recalcar que, en aquest cas, el concepte de 
sostenibilitat no només s’entén des del punt de vista climàtic, sinó també 
social i econòmic, ja que l’objectiu és procurar trobar nous models sostenibles 
en el temps. 

Pel que fa al paper que pot desenvolupar l’IETM en aquesta transició, es van 
definir quatre possibles línies d’actuació: crear la urgència pel canvi; facilitar 
l’aprenentatge de noves habilitats i competències; determinar el rumb per 
seguir; invertir en experiments per a noves pràctiques; incentivar a connectar 
i col·laborar, i donar visibilitat a la xarxa. 

Amb un horitzó situat al 2040, el procés intern ha servit per plantejar 
pràctiques que ajudin a afrontar els reptes que es plantegen des del punt 
de vista artístic, humà, social, econòmic i ecològic. En l’àmbit artístic, creuen 
primordial tornar a situar l’atenció en el valor artístic de les obres (sense que 
siguin instrumentalitzades); donar un paper més rellevant als artistes a l’hora 
de prendre decisions dins de les organitzacions; aconseguir alentir el procés 

24 de març de 2021
En línia

IETM – Rewiring the
Network

IETM 2021

https://www.ietm.org/en
http://ietm@ietm.org 
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Instant de la sessió de presentació dels resultats del procés 

“Rewiring the Network”.

Instant de la sessió de presentació dels resultats del procés 

“Rewiring the Network”.

Instant de la sessió de presentació dels resultats del procés 

“Rewiring the Network”.

IETM 2021

creatiu (amb més espai per a la reflexió), i procurar espais per a la innovació 
i la transformació. 

Des del vessant humà, destaquen la necessitat de fomentar un treball just 
(remuneració i entorn saludable), amb un lideratge compartit, una millor 
conciliació laboral-familiar, així com el foment de l’aprenentatge, el creixement 
i el desenvolupament de cadascú.

Pel que fa als valors socials, creuen necessari fomentar la igualtat d’accés i 
d’inclusió (respecte tant a artistes i treballadors del sector com a audiència); 
ser capaços de demostrar el seu impacte social; fomentar la col·laboració 
(quant a creació, programació, planificació i governança), i incentivar les 
sinergies amb altres agents més enllà de les arts. 

En el terreny econòmic, volen posar l’atenció en la recerca de models de 
negoci alternatius (basats en la cooperació i el decreixement); aconseguir 
una remuneració justa i seguretat laboral; compartir recursos (fomentant els 
sistemes d’intercanvi no monetaris), i diversificar les fonts d’ingressos. 

Pel que fa als valors ecològics, cal potenciar la consciència ecològica; 
incentivar les pràctiques sostenibles de producció artística (alentint-ne 
el cicle de creació, producció i difusió); procurar una mobilitat sostenible 
(reduint el nombre de desplaçaments), i replantejar-se la internacionalització 
(potenciant la mobilitat d’idees).

Presència catalana

L’oficina de l’ICEC a Brussel·les va fer el seguiment de les diferents sessions 
del procés “Rewiring the Network”. També hi va participar Aina Juanet, de Nau 
Ivanow. I probablement hi va haver més agents catalans que van seguir les 
sessions, però com que no se n’aporten dades no podem saber exactament 
el nombre de companyies, associacions o empreses de distribució del sector 
català de les arts escèniques que s’hi van interessar.

Valoració

L’informe final presentat permet veure els principals reptes als quals ha de 
fer front el sector de les arts escèniques des del punt de vista artístic, humà, 
social, econòmic i ecològic. D’aquesta manera, l’IETM reforça, una vegada 
més, la capacitat d’impacte i el paper transformador que té aquest sector. 

El fet que les sessions se celebressin en línia va limitar en certa manera la 
interacció, però també va permetre la participació de membres que, altrament, 
no haurien pogut fer-hi les seves aportacions. 

D’altra banda, es va observar una participació baixa, tenint en compte 
el volum de socis de la xarxa. Aquest fet pot ser conseqüència d’un nivell 
d’activitat molt intens durant els mesos de confinament, que en molts casos 
ha comportat una certa saturació del contingut digital. 
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En qualsevol cas, les conclusions d’aquest procés intern permetran establir 
les línies estratègiques de l’IETM, que, donada la seva transversalitat, també 
poden servir de model per a altres sectors. De la mateixa manera, seran de 
gran utilitat per a la xarxa amb vista a la renovació del suport per al període 
2021-2027 que li ofereix el programa Europa Creativa de la Comissió Europea, 
així com del suport que rep del Govern de Flandes. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Abril de 2021
Instant de la sessió de presentació dels resultats del procés 

“Rewiring the Network”.

IETM 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1965
• Congrés cada 4 anys i trobades anuals
• Pròximes trobades: Suècia 2022, Sèrbia 

2023, Cuba 2024 (congrés mundial), 
França 2025 

• Internacional, acreditats provinents de 
100 països

• Obert a professionals, socis i no socis 
d’ASSITEJ

• De pagament

Organització

Assitej International Secretary General
Nørregade 26, 1st Floor
1165 Copenhagen, Denmark
Comitè executiu:
http://www.assitej-international.org/en/the-
executive-commitee/

Persona de contacte:
Chris Blois-Brooke
Coproductor, 20th ASSITEJ World Congress

Descripció general             

La 20a edició del congrés mundial de l’ASSITEJ (Associació Professional d’Arts 
Escèniques per a la Infància i la Joventut), juntament amb el festival Mirai, va 
tenir lloc del 22 de març a l’1 d’abril de 2021 en format híbrid. D’una banda, 
les taules rodones, les conferències i les trobades de networking es van 
celebrar en línia i, de l’altra, a les ciutats japoneses de Nagano i Tòquio es 
van dur a terme activitats presencials, principalment showcases, per a aquells 
professionals que van poder-se traslladar fins allà.

Sota el paraigua del Mirai Festival, es va poder veure presencialment una 
selecció de produccions, principalment del Japó, obertes a professionals i 
també a audiències locals. Així mateix, una part de la programació també es 
va poder gaudir de manera virtual, del 23 de març a l’11 d’abril, data en què es 
va tancar l’accés a la plataforma en línia. Les activitats virtuals en directe es 
van dur a terme fins a l’1 d’abril, però es va allargar l’accés per poder tenir un 
marge de temps més ampli per visionar continguts.

El congrés s’havia de celebrar el 2020, però es va haver d’ajornar per culpa 
de la pandèmia de la COVID-19. Durant el congrés, obert a socis i sòcies de 
l’ASSITEJ i a altres professionals, cada dia es van dur a terme 3-4 sessions 
en directe més els showcases, que cobrien diverses franges horàries, ja que 
s’hi havien apuntat participants d’arreu del món: Canadà, els Estats Units, 
Llatinoamèrica, Europa, Àfrica, Àsia o Oceania.

En aquest sentit, els diversos associats de cada territori, com ara les 
delegacions de l’ASSITEJ a França, el Regne Unit o l’Estat espanyol, entre 
d’altres, van organitzar, coordinar o participar en diversos esdeveniments. 
L’organització tècnica va recaure en el National Arts Festival de Sud-àfrica, en 
col·laboració amb Performing Dialogue, amb seu al Regne Unit, encarregats 
de la producció. Així mateix, la direcció va anar a càrrec d’un comitè d’ASSITEJ 
International i ASSITEJ Japan.

Segons dades de l’organització, es van acreditar al voltant de 1.200 delegats/
des d’arreu del món, i es van emetre 158 sessions, amb un total de més de 
160.199 minuts de meetings per Zoom. El programa va ser força intens, divers 
i inclusiu. Es pot consultar aquí. Algunes de les sessions comptaven amb 
traducció simultània a altres idiomes, tot i que, principalment, es va fer servir 
l’anglès.

A les sessions de networking és on es podia entrar en contacte amb altres 
participants, a través del xat de Zoom, que permetia les converses privades. 
L’organització no va fer circular una llista d’inscrits/es.

22 de març – 1 d’abril de 2021
En línia / Tokyo-Nagano (Japó)

20th ASSITEJ World
Congress & Int Performing 
Arts Festival for Children 
&Young People

ASSITEJ 2021

http://www.assitej-international.org/en/the-executive-commitee/
http://www.assitej-international.org/en/the-executive-commitee/
https://assitej-uruguay.org/wp-content/uploads/2021/03/assitej-world-congress-mirai-programa-completo.pdf
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20è Congrés de l’ASSITEJ. Kees Blijleven i la Dra. Marphy.

20è Congrés de l’ASSITEJ. Taula sobre xarxes internacionals.

20è Congrés de l’ASSITEJ. Seok-Hong Kim i Nam in Woo.

ASSITEJ 2021

Una de les sessions de networking més emotives va ser “How are we 
really doing?”, coordinada per ASSITEJ Netherlands, on es van compartir 
estats d’ànim i experiències durant aquest llarg període de confinaments i 
pandèmia. Altres temes transversals que es van tractar en les trobades van 
ser: el finançament, la precarietat, els públics, l’empoderament dels infants 
i els joves i la presencialitat versus el digital. També es va oferir espai per 
conèixer la situació a l’Àsia, com a territori amfitrió. 

Una altra de les trobades interessants va ser la de presentació de diverses 
xarxes internacionals per debatre com col·laborar i treballar conjuntament. 
Les plataformes convidades van ser: Iberescena, IDEA, UNIMA, IATC, OISTAT, 
IETM, IPAY i The Festival Academy.

Durant el congrés també es van celebrar assemblees adreçades exclusivament 
als socis de l’ASSITEJ i es va renovar el comitè executiu. L’australiana Sue Giles 
va ser escollida nova presidenta.

L’ASSITEJ uneix sales d’exhibició, festivals, organitzacions i professionals 
dedicats al teatre i les arts escèniques per a nens i nenes i audiències joves 
de tot el món. Des de l’organització es treballa pels drets artístics, culturals 
i educatius dels infants i els joves, perquè ningú no pateixi cap mena de 
discriminació o es quedi fora. Es promou l’intercanvi de bones pràctiques a 
escala internacional i la reflexió, per fomentar la col·laboració entre els seus 
membres, que s’organitzen per països (National Centres).

També edita diversos materials, amb continguts d’interès per al sector, com 
és una revista anual, i ha publicat un manifest amb les principals urgències i la 
defensa de l’accés i la participació d’infants i joves en les arts, especialment 
en temps de crisi. 

D’altra banda, entre congrés i congrés se celebren trobades en format més 
petit, els ASSITEJ Gatherings. El pròxim tindrà lloc del 17 al 22 de maig de 2022 
a Suècia, en el marc de la celebració de la biennal BIDU, i el següent a Sèrbia 
el 2023. També es va anunciar el pròxim ASSITEJ World Congress a Cuba 2024, 
que servirà d’aparador per al teatre i les arts escèniques del Carib i Amèrica 
Llatina. 

Així mateix, per celebrar el 60è aniversari de la xarxa, que va néixer l’any 1965 
a França, d’aquí a quatre anys ASSITEJ France organitzarà un Artistic Gathering 
molt especial, amb el lema “1965-2025 The revolution of diversity”. 

Presència catalana

Membres de la xarxa ASSITEJ Spain, de la qual Eulàlia Ribera, directora 
artística del festival El Més Petit de Tots, és la presidenta, van participar en 
aquesta trobada.

http://www.iberescena.org/
https://www.ideadrama.org/
https://www.unima.org/
https://aict-iatc.org/en/
https://www.oistat.org/
https://www.ietm.org/en
https://ipayweb.org/
https://www.thefestivalacademy.eu/en/home/
http://www.assitej-international.org/en/members/
https://magazine.assitejonline.org/
http://www.assitej-international.org/en/2020/09/assitej-manifesto-2/
https://bibu.se/en/bibu-four-day-performing-arts-biennial
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20è Congrés de l’ASSITEJ. 

ASSITEJ 2021

Valoració

Sens dubte, poder fer el congrés en format híbrid va permetre la participació 
de més delegats i delegades que, si no hagués estat així, no s’haurien pogut 
desplaçar fins al Japó. La conferència en línia va afavorir la diversitat, un dels 
puntals de la xarxa ASSITEJ, que treballa per eixamplar la participació més 
enllà d’Europa i els Estats Units. En aquest sentit, els testimonis vinguts de 
contextos com el tailandès, l’egipci, o la presència de Sud-àfrica, que era part 
del comitè organitzador, per posar alguns exemples, van permetre tenir una 
mirada més oberta i aprendre de realitats diferents davant d’una dificultat 
comuna com és la pandèmia de la COVID-19.

Potser la part que es va veure més afectada, com en altres trobades en línia 
del sector de les arts en viu, van ser els espectacles i el networking més 
informal, tot i que una petita part dels delegats sí que van poder assistir 
presencialment.

Tot i això, aquells països que van organitzar alguna xerrada o presentació, 
encara que fos en línia, van poder tenir una bona visibilització. Per exemple, 
ASSITEJ Spain i la xarxa iberoamericana van presentar el panorama del 
teatre en aquests territoris i van informar de les activitats que duran a terme 
aquest 2021. També van parlar, juntament amb els centres d’Itàlia i França, del 
projecte Open Stages, un portal entorn de les arts escèniques i la inclusió 
social on es podia debatre el paper de l’art en els conflictes socials i com a 
eina generadora d’empatia i coneixement.

En qualsevol cas, les trobades ASSITEJ van més enllà de ser un mercat, 
compten amb la part de showcases i potencien les creacions del país/
territori amfitrió, però sobretot són un espai transversal de trobada, reflexió, 
col·laboració i debat amb professionals d’entorns molt diversos i un dels 
principals espais realment internacionals en el sector de les arts escèniques 
i el teatre per a infants i joves.

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres
Abril de 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1991
• Biennal
• Propera edició: 2023
• Públic professional i públic general
• Gratuït i de pagament en línia
• Participació internacional

Organització

Schützenstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Tel. 069-296661
Fax: 069-292354
zentrum@kjtz.de

Persona de contacte:
Gerd Taube, direcció artística
g.taube@kjtz.de

Descripció general             

En el seu trentè any d’existència, el festival biennal de teatre per a joves 
Augenblick mal! va tenir lloc per primera vegada en un espai virtual a causa de 
la pandèmia. Del 16 al 21 d’abril es van projectar 10 produccions convidades al 
centre digital del festival, anomenat Gather.town, on es van celebrar debats i 
xerrades i es va convidar els visitants a conèixer-se i intercanviar idees. Una 
exposició al lloc web i a Gather.town sobre els 30 anys de festival mostrava 
l’evolució d’aquest esdeveniment des del 1991, però també l’evolució del 
públic i de les seves ambicions. 

Totes les actuacions dels convidats es van poder veure també fora de Gather.
town, fos per Vimeo o per Zoom.

El festival està adreçat a les famílies i a les classes escolars, així com 
als visitants professionals. En aquesta edició es va convidar un nombre 
especialment elevat de col·lectius de l’escena independent. Això també va 
ser a conseqüència del canvi en les condicions de visualització dictades per 
la COVID-19 per als cinc membres del jurat, que només van poder veure la 
major part de les produccions en format digital, com va afirmar el director 
artístic, Gerd Taube. En enviar les gravacions, es van incloure moltes més 
sales independents que abans. Al mateix temps, però, l’escena independent 
ha anat descobrint el públic jove en els últims anys, va dir Taube, qui fa 22 anys 
que està al capdavant d’aquest festival d’àmbit nacional.

Destaca l’ambició del festival per crear un salt qualitatiu edició rere edició 
i la inclusió de nous formats amb més participació de noves escenes. 
Alguns exemples d’això van ser: l’espectacle d’Arne Vogelgesang i les seves 
enginyoses produccions, com el monòleg sobre la catàstrofe climàtica És 
massa tard, no pensat per als joves al principi, però inclòs al festival per tractar 
un tema de preocupació dels joves, protagonistes del moviment Fridays for 
Future. O bé, altres temes d’interès per als joves, com la demència dels avis 
i el que significa per als mateixos afectats i per als familiars més propers. O 
la influència dels ideals de bellesa, portat a escena pel grup de teatre còmic 
Henrike Iglesias amb Fressen. En aquest espectacle, es va recrear un escenari 
similar al dels programes de cuina de la televisió, posant l’accent en els plats 
populars i en les persones obeses, en els ideals de bellesa i en com els joves, 
en particular, s’hi veuen influïts. 

L’objectiu de les obres escollides era crear un espai on els joves se sentissin 
vistos i poguessin reconèixer-se. Per a les 10 produccions convidades al 
festival de teatre juvenil de Berlín, es va tractar d’un joc digital i es van haver 
de preparar per a la transmissió de vídeo, en viu i participativa.

16 - 21 d’abril de 2021
En línia / Berlín (Alemanya)

Augenblick mal! Festival

Augenblick mal! 2021

mailto:zentrum%40kjtz.de?subject=
mailto:g.taube%40kjtz.de?subject=
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Les 10 produccions i la seva versió digital

• Alarm in the Petting Zoo(m) (8+), d’Ariel Doron, pensada per a la 
interacció amb el públic. L’actuació digital en directe va tractar sobre 
el poder i la responsabilitat, i sobre hàmsters que poden fer trucs 
meravellosos.

• A Boys don’t dance (6+), Takao Baba, un dels principals coreògrafs de 
hip-hop d’Alemanya, va convidar a tothom a ballar amb tres ballarins i un 
músic en la recerca d’un estil propi.

• A l’espectacle interactiu Fennymore oder wie man Dackel im Salzmantel 
macht (9+), de Kirsten Reinhardt i Sebastian Mauksch, el resultat depèn 
de les eleccions i es decideix en cada representació, segons l’alcalde 
que triï el públic.

• Amb el vídeo School Trip (8+), el públic s’endinsa en mons desconeguts 
del sistema educatiu.

• ¡Distinguíos! A Parlor Game (10-14 anys), producció de Turbo Pascal i 
Theater an der Parkaue, planteja qüestions fonamentals sobre la nostra 
societat.

• Què pot fer el teatre? Tot! (12+), de Künstlerhaus Mousonturm en 
coproducció amb Theater Artemis, una producció astuta i humorística 
sobre la realitat i la fantasia gravada especialment per al festival.

• Concebuda sempre com un espectacle digital en directe, la producció 
d’Internil És massa tard (14+) parla sobre el canvi climàtic i la catàstrofe 
que s’acosta.

• En la representació digital en directe de Fressen (12+), els intèrprets 
d’Henrike Iglesias van posar en evidència l’obsessió de la societat pel 
menjar en el seu programa de cuina, devorant tot el que apareix en el 
seu camí.

• IOTA.KI. (13+), del Junges Theater Bremen / Moks, es va projectar en 
diferit. L’estudiant d’astronomia Anna desenvolupa la intel·ligència 
artificial IOTA. Però, de sobte, IOTA obre la porta a infinits mons 
paral·lels i no només trasbalsa la vida d’Anna.

• El Junge Schauspiel / Düsseldorfer Schauspielhaus es pregunta a Mr. 
Nobody (13+) “i si...?”. Un vídeo com a pel·lícula d’un sol pla que explica 
la història de Nemo, que té el do especial de poder preveure totes les 
possibles decisions de la seva vida i les seves conseqüències.

L’Augenblick mal! és el festival de teatre per a joves més important del 
país i se celebra cada dos anys a Berlín. És organitzat pel Centre de Teatre 
Infantil i Juvenil de la República Federal d’Alemanya en col·laboració amb 
ASSITEJ Bundesrepublik Deutschland e.V., Theater an der Parkaue – Junges 
Staatstheater Berlin, GRIPS Theater Berlin, Theater Strahl Berlin i Atze 
Musiktheater. El festival compta amb el suport de Ministeri Federal de la 
Família, la Tercera Edat, la Dona i la Joventut i el Departament de Cultura i 
Europa del Senat de Berlín.

Participació catalana

L’oficina de l’ICEC a Berlín va participar en diferents espais de trobada i 
presentacions d’espectacles programats en aquesta edició digital. 

Mapa del festival.

Lloc interactiu del festival.

Càpsules de programes que es trobaven al festival interactiu.
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Valoració

Grups de teatre de tot Alemanya van presentar produccions i espectacles, 
alguns dels quals eren interactius. A diferència del principi de la creació 
d’aquest festival, ara els espectacles solen ser participatius i políticament 
crítics. Els fòrums i les trobades pretenien estrènyer els llaços amb el públic 
jove, que s’ha vist perjudicat pel coronavirus. Cal destacar també que en 
anteriors edicions algunes companyies i professionals amb seu a Catalunya hi 
havien tingut presència tant com a espectacle programat com en les activitats 
adreçades al públic professional internacional. 

Augenblick mal! esdevé cada dos anys un punt de trobada destacat en el 
calendari de les arts escèniques a Alemanya, amb un públic objectiu adreçat a 
les joves audiències. Al mateix temps, dins del seu programa inclou activitats 
dirigides als participants professionals.

Falta veure com evoluciona la situació pandèmica mundial, però s’espera que 
la pròxima edició, el 2023, es faci presencialment i pugui tornar a reunir els 
professionals i les joves audiències alemanyes.

Belén Lucas i Neus Mèlich,
ICEC Berlín

Maig de 2021

Posada en comú.

Xat participatiu en la creació de temes de debat.
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MÚSICA I CULTURA DIGITAL

Informació tècnica

• Any de creació: 2004
• Anual
• Propera edició: 2022
• Públic professional i públic general
• Gratuït en línia
• Participació internacional

Organització

cologne on pop GmbH
Heliosstr. 6a
50825 Köln
info@c-o-pop.de

Persona de contacte
Elke Kuhlen,
directora del festival
info@c-o-pop.de

Descripció general             

El C/o pop xoxo 2021 va ser la segona edició dels C/o pop Festivals i el C/o 
pop Convention, una conferència sobre música, mitjans de comunicació i 
cultura pop que va tenir lloc a Colònia del 22 al 24 d’abril. El festival va ser 
gratuït i va estar disponible en diferit.
 
A l’edició 2021 d’aquest festival d’indie, pop i música electrònica hi van assistir 
uns 5.000 aficionats. Durant tres dies del mes d’abril, es van celebrar més de 
50 xerrades, entrevistes i tallers amb més de 120 ponents coneguts. També 
es van presentar nous professionals del sector, artistes i talents emergents, 
i hi va haver espais per discutir sobre temes polítics de l’actualitat i sobre el 
futur desenvolupament de la indústria musical.

Van ser tres dies de festival amb més de 50 xerrades, entrevistes i sessions, 
més de 80 concerts i especials, més de 120 ponents i gairebé 1.100 participants.

Algunes de les actuacions més destacades van ser Die Höchste Eisenbahn, 
Telquist, LOTA, Bokoya, el disc de funk de Jeremias (Hannover), el rap de 
carrer de Sugar MMFK, artistes molt esperats com Elif, que va tornar amb 
noves cançons, o Alice Phoebe Lou, amb el seu impressionant so de guitarres 
esquinçades i hipnòtiques seqüències de piano. També van destacar els 
suaus sons de piano del productor Martin Kohlstedt, el raper Ebow, que va 
presentar una barreja de vella escola amb nova escola, battlerap i R’n’B, i el 
rap alemany de Disarstar, que va combinar el poder de la paraula amb el pop.

A més dels concerts, l’equip de festival va intercalar molts continguts 
especials perquè el públic pogués gaudir de l’oportunitat d’acompanyar 
els artistes fora de l’escenari. Es van viure moments divertits, com ara Al 
llit amb Chilly Gonzales, Jugant al ping-pong amb Bosse, Alli Neumann 
coneix Helene Shani Braun, Mine porta els espectadors al món dels arbres 
diminuts, LARI LUKE s’endinsa en un saló de bellesa per a gossos o Lugatti & 
9ine juguen a “jo mai mai”.

Així mateix, es va dur a terme aquest any el projecte “Wunderkinder – 
German Music Talent”. Aquesta cooperació va ser creada el 2013 pels 
organitzadors del Festival Reeperbahn d’Hamburg i va tenir lloc per primera 
vegada a Colònia el 2019 com a part de C/o Ehrenfeld. L’objectiu del 
programa de suport és presentar a la indústria musical talents especialment 
prometedors del país d’origen amb possibilitats de fer carrera internacional. 
Les actuacions d’aquest any les van protagonitzar des de la somiadora Ava 
Vegas, CV Vision, Finn Ronsdorf, K. Zia, Lie Ning i Mulay fins a l’afilat so new 
wave de PAAR.

22 - 24 d’abril de 2021
En línia, Colònia (Alemanya)

C/o pop Festival &
Convention

C/o pop Festival 2021

mailto:info%40c-o-pop.de?subject=
mailto:info%40c-o-pop.de?subject=
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El programa de C/o pop xoxo va comptar amb el suport de C/o pop 2021 – 
musichubgermany (finançat per la Initiative Musik mitjançant el Comissionat 
del Govern Federal per a la Cultura i els Mitjans de Comunicació) i el 
programa de joves talents del festival C/o pop (finançat pel Ministeri de 
Cultura i Ciència de l’estat de Renània del Nord-Westfàlia), la ciutat de 
Colònia i el Ministeri d’Economia, Innovació, Digitalització i Energia de 
l’estat de Renània del Nord-Westfàlia. 

Participació catalana

L’oficina de l’ICEC a Berlín va participar en diferents espais de trobada i 
activitats programades en aquesta edició digital.

Valoració

Per segona vegada des de l’inici de la pandèmia, C/o pop xoxo va ser digital. 
A la plataforma en línia es va poder seguir el flux de notícies del festival. A 
més, durant els tres dies es van oferir nombroses sessions d’experts i tallers 
sobre temes d’interès per a la indústria, gràcies a un xat ampli i còmode 
d’utilitzar que va facilitar la comunicació i la conversa amb els ponents i 
altres participants. L’objectiu del festival era servir de pont digital entre 
concerts, entrevistes i altres formats interactius. 

Volem destacar que el festival forma part de la xarxa de networking We Are 
Europe, un projecte únic, innovador d’intercanvi d’artistes i indústria amb 
l’objectiu principal de promoure la cultura i la música, on té presència el 
festival Sónar de Barcelona, així com Elevate (Graz), Reworks (Tessalònica), 
Unsound (Cracòvia), Nuits Sonores (Lió), Insomnia (Tromsø) i TodaysArt 
(l’Haia).

Falta veure com evoluciona la situació pandèmica mundial, però s’espera que 
la pròxima edició es faci presencialment i permeti la presentació en directe 
de propostes musicals i interactives, on els projectes produïts a Catalunya 
podrien tenir un espai per presentar-se a la comunitat professional que hi 
participa. 

Neus Melich,
ICEC Berlín

Abril de 2021

L’actuació del jove talent K.Zia.

Part de l’entrevista a l’artista Ava Vargas.
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MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 2001
• Edició de retorn: 2021, després d’una 

aturada durant 5 anys després de la 16a 
edició el 2016

• Anual
• Propera edició: 2022, dates per 

concretar 
• 5.000 persones, de les quals 370 

professionals acreditats i 113 artistes 
han assistit a la fira professional

• La FiM va fer una jornada digital 
d’activitats professionals i dues 
jornades presencials, que van incloure 
38 actuacions 

• Espais: l’epicentre de la FiM i la seu de 
l’àrea professional estaven al castell de 
Vila-seca, amb dos escenaris, sumat 
als espais de la ciutat com el parc de la 
Formiga, l’Auditori Josep Carreras i la 
sala de teatre del Centru

• Públic professional i públic general (per 
a les actuacions)

• Catalunya i País Valencià
• De pagament
• www.fim.cat

Organització

Ajuntament de Vila-seca
Plaça de l’Església, 26
43480 Vila-seca

Direcció artística: Martí Marfà
Assessor tècnic: David Ibáñez

Descripció general             

La FiM – Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca ha reprès la seva 
activitat amb una 17a edició, que fa una aposta híbrida d’activitat digital i 
presencial, a causa del context pandèmic de la COVID-19. 

Tot apostant per l’enfortiment d’un teixit industrial que acompanya la creativitat 
artística, la FiM va proposar l’etapa nova com un aparador doble de música 
moderna emergent i de propostes musicals adreçades al públic familiar, amb 
l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada referencial per als professionals del 
sector i per als amants de la música feta avui.

Un total de 113 artistes van presentar 34 propostes emergents i familiars 
durant els tres dies de programació i davant d’un públic de 5.000 persones.

El plantejament de la FiM vol donar resposta a les necessitats i les oportunitats 
detectades en dos àmbits: la música moderna emergent i la música familiar.

La proposta de mantenir una doble línia artística permet ampliar el radi d’acció 
professional, atreure amb més facilitat programadors municipals, així com 
mostrar dos espais no coberts de manera suficient pel sector professional i 
posicionar amb més valor l’esdeveniment.

Alhora, la voluntat de la FiM és ampliar el públic objectiu, consolidar la 
implantació social de la fira i esdevenir una ocasió important de promoció del 
territori i de l’activitat cultural i artística.

L’edició de represa de la FiM es va concentrar en diversos escenaris i ubicacions 
de la ciutat, que van tenir el castell de Vila-seca i els seus jardins com a centre 
d’operacions i seu de trobada professional, a més dels dos escenaris que 
oferia el recinte. Així mateix, diversos espais de la ciutat com el parc de la 
Formiga, l’Auditori Josep Carreras, l’Auditori Alcalde Josep Malapeira (dins de 
l’espai musical de l’Auditori Josep Carreras) i la sala de teatre del Centru van 
ser els escenaris de la programació de concerts promocionals showcases 
dels dos itineraris de la fira i la resta d’actuacions.

Pel que fa al sector professional de la música, a la FiM hi van participar uns 
370 professionals acreditats procedents de Catalunya i del País Valencià, 
dels quals més de la meitat es van desplaçar a la localitat de Vila-seca per 
participar de manera presencial. 

Pel que fa a la jornada professional virtual, es van celebrar 140 reunions 
ràpides (speed meetings), amb la participació de 26 programadors i 10 
mentories amb 27 projectes artístics. La jornada digital va incloure també 

6 - 9 de maig de 2021
En línia

FiM – Fira de Música 
Emergent i Familiar de
Vila-seca 2021

FiM 2021

https://www.fim.cat/
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Showcase de Bofirax. Itinerari emergent – Escenari petit del 

castell de Vila-seca.

Benvinguda institucional de la FiM 2021.

Showcase de Lucía Fumero. Itinerari emergent – Escenari petit del 

castell de Vila-seca.

FiM 2021

dues taules rodones sobre dispositius de suport al talent i la creació musical i 
d’acompanyament artístic i talent agents, així com sessions de presentacions 
de projectes pitchings. El contingut d’aquesta jornada i, també, les actuacions 
enregistrades en directe i la base de dades de contactes dels professionals 
acreditats romanen disponibles per al públic professional acreditat.

La FiM va ser organitzada per l’Ajuntament de Vila-seca amb el suport de la 
Diputació de Tarragona i l’Àrea de Mercats de l’ICEC – Departament de Cultura 
de la Generalitat, i va ser una de les primeres fires de música professional que 
es van poder celebrar de manera presencial, durant el context de la COVID-19, 
com a inici d’una tornada a la normalitat de l’activitat musical tan esperada i 
desitjada.

Presència catalana

La 17a edició de la FiM va tenir una presència catalana absoluta, tant pel 
que fa a la programació íntegra de projectes artístics participants com de 
professionals acreditats, juntament amb assistents provinents del País 
Valencià.

Aquesta edició de represa va potenciar el marc local i nacional català, amb la 
voluntat de donar a conèixer les propostes musicals emergents i per al públic 
familiar del territori, reforçada per les circumstàncies de mobilitat reduïda de 
la COVID-19.

L’aturada forçosa de l’activitat musical en directe, així com de les trobades 
professionals musicals i les restriccions mantingudes de mobilitat reduïda 
entre comarques dels mesos precedents a la FiM, va incrementar encara més 
la necessitat d’un retorn al marc presencial i d’impuls dels projectes musicals, 
com també d’espai de networking de les empreses musicals catalanes, 
una vegada reactivada l’obertura gradual de programacions estables i del 
circuit comercial. Alhora, un dels reptes principals de la FiM és la promoció 
del territori i la seva activitat cultural i artística, tot oferint una proposta 
descentralitzada i d’aposta pel talent local.

Les dues branques de la programació foren l’aparador de propostes de 
gèneres i estils ben diferents com Anabel Lee, Ariana Abecasis, b1n0, Bofirax, 
Caramelo a Kilo, Carlota Flâneur, Celistia, Cine Nuria, Clara Poch i Marçal 
Calvet, Companyia Ytuquepintas, Dani López Quartet, Kids from Mars, La 
Botzina, La Curiosa, La Tresca i la Verdesca, Les Anxovetes, Lucia Fumero, 
Marcel i Júlia, Maria La Blanco, One, two, free... folk!, Pels més menuts, Pol 
Bordas, Pulmon Beatbox, Sambach, Samfaina de Colors, Tutti Fan Piu, Xiula i 
els projectes artístics de la província de Tarragona: Combos del Conservatori 
de Vila-seca, Gebre, Koeman, Lia Sampai, Monkey Jane, Petit Taller de Cançons 
i Porto Bello.
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Showcase de Carlota Flâneur. Itinerari emergent – Escenari del 

parc de la Formiga de Vila-seca.

FiM 2021

Valoració

La FiM es va reprendre en un moment sensible i complicat per al sector de 
la cultura en viu i, en concret, per al sector musical, després del període 
d’inactivitat i les consegüents mesures dràstiques arran de la COVID-19. 
Malgrat la situació delicada global, la reaparició a l’agenda musical catalana 
d’una fira professional com la FiM, que potencia els projectes artístics 
emergents i familiars creats a Catalunya en els darrers anys, i el retorn d’un 
espai de trobada professional presencial van ser rebuts amb entusiasme i 
agraïment per part d’artistes i creadors, professionals i públic.

La selecció de propostes artístiques va ser de qualitat i va oferir un ventall 
prou ampli i eclèctic del talent català actual, amb actuacions defensades amb 
solidesa en directe i reforçades per unes condicions acústiques i uns espais 
excel·lents. Dins del marc de la FiM, els projectes artístics van tenir l’ocasió de 
presentar, davant del públic, les seves creacions i referències discogràfiques 
més recents.

L’obertura de les actuacions de la FiM al públic local, així com la participació 
d’escoles en espectacles de públic familiar i estudiants de secundària com a 
públic assistent d’algunes de les activitats, va reforçar el compromís de la fira 
d’apropar la música i la cultura al públic més directe i proper.

Alhora, la proposta híbrida, que combinava les jornades presencials amb 
una jornada d’activitat professional exclusiva en el marc digital, va facilitar la 
participació i la interacció d’empreses amb la resta de professionals que no 
podien desplaçar-se a Vila-seca.

Per singularitzar i consolidar el projecte, alguns detalls que caldria plantejar 
com a reptes amb vista a les edicions vinents són la precisió de l’estadi de 
professionalitat de les propostes exposades, a fi d’evitar similituds amb altres 
fires professionals ja existents a Catalunya, l’especialització de les sessions 
de les jornades professionals, la programació d’activitats presencials dins 
d’una graella enllaçada i fluida, sense buits, ni coincidències horàries, així 
com l’obertura de la FiM a altres territoris més enllà del català, tot valorant 
treballar l’exportació internacional.

Les dates de l’edició de 2022 es concretaran aviat.

Mireia Madroñero,
Àrea de Mercats

Maig de 2021

Showcase de Lia Sampai. Itinerari emergent – Escenari de 

l’Auditori Alcalde Josep Malapeira.

Showcase de b1n0. Itinerari emergent - Escenari gran del castell 

de Vila-seca.
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CIRC I TEATRE DE CARRER

Informació tècnica

• Any de creació: 1996
• Periodicitat: anual
• Dates de la pròxima edició: del 26 al 28 

de maig de 2022
• Espais: 6 espais repartits per la ciutat 

de Namur
• Professionals: entre 15 i 20, tots de 

Bèlgica
• Visitants: aproximadament 4.000 
• Professional i obert al públic
• Nacional i internacional
• Gratuït i de pagament

Organització

ASBL NEM
Transforma Bxl, avenue Jules Bordet, 13
BE-1140 Evere
Tel. +32 81841155
info@namurenmai.org 
https://namurenmai.org/ 

Persones de contacte:
Samuel Chappel, director,
sam@namurenmai.org
Stéphanie Fabry, responsable de 
professionals,
pro@namurenmai.org 

Descripció general             

Namur en Mai és un festival d’arts de carrer, anual i majoritàriament gratuït, que 
ha esdevingut una de les principals trobades artístiques de la regió Brussel·les-
Valònia. La seva programació es caracteritza per oferir una interessant 
combinació de teatre, cabaret, música i circ de carrer, i hi participen nombroses 
companyies estrangeres. Les activitats i els espectacles es porten a terme 
principalment a l’aire lliure en diferents punts de la ciutat de Namur, cosa que fa 
que la ciutat s’impregni del característic esperit festiu d’aquesta trobada. 

Després d’haver cancel·lat l’edició del 2019 a causa de l’inici de la pandèmia 
de la COVID-19, enguany els organitzadors van voler tirar endavant la trobada, 
malgrat les nombroses restriccions encara vigents. La capacitat es va haver 
de limitar a 50 persones per espectacle en espais a l’aire lliure, adaptats a 
les mesures sanitàries i tancats perimetralment per no atreure l’atenció 
dels vianants. Això va fer que pràcticament tots els espectacles fossin de 
pagament, a un preu molt assequible, fet que no va disminuir l’interès del 
públic, que va exhaurir les entrades anticipades en pocs dies. En qualsevol 
cas, es va passar dels 200.000 espectadors habituals a només uns 4.000, 
segons dades facilitades pels organitzadors.
 
Tot i això, es van programar al voltant de 80 espectacles, a càrrec de 14 
companyies (respecte a les 73 companyies programades el 2019). Les 
mesures restrictives pel que fa als viatges internacionals van comportar que 
la participació de companyies i programadors fos majoritàriament belga, a 
excepció de tres companyies franceses, una suïssa i una italiana. 

El festival també va incloure una jornada dedicada exclusivament a professionals, 
gratuïta amb inscripció prèvia, el 16 de maig, un cop finalitzades les representacions 
amb públic. S’hi va presentar una selecció de set dels espectacles programats 
durant el festival, tot i que també es va oferir la possibilitat de seguir en línia les 
actuacions de les altres companyies participants en el festival. Es va habilitar una 
zona de networking, que, per raó de les restriccions, no va aconseguir incentivar 
la interacció entre programadors i artistes. 

En tot moment l’organització va recalcar el caràcter reivindicatiu d’aquesta 
trobada, amb l’objectiu de reforçar la idea que la cultura és segura. En aquest 
sentit, el festival, juntament amb la Federació de Valònia-Brussel·les (FWB), 
va organitzar el 12 de maig una prova test amb 500 espectadors en un mateix 
espectacle, dins del projecte pilot que va impulsar la FWB per demostrar la 
seguretat dels esdeveniments culturals i establir nous protocols. 

Recentment, Namur en Mai s’ha integrat dins del col·lectiu Pastoo, que 
també organitza LaSemo (festival familiar multidisciplinari al parc Enghien) 

13 - 16 de març de 2021
Namur (Bèlgica)

Namur en Mai, Festival 
des arts foraines

Namur en Mai 2021

mailto:info%40namurenmai.org%20?subject=
https://namurenmai.org/
mailto:sam%40namurenmai.org?subject=
mailto:pro%40namurenmai.org?subject=
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Captura de l’espectacle Fiammiferi, a càrrec de la companyia Les 

Six Faux Nez (Bèlgica).

Captura de l’espectacle Cochon Cochon, a càrrec de la 

companyia Piccolo & Giganti (Bèlgica).

Namur en Mai 2021

i Bucolic Brussels (festa del dia sense cotxe al parc de Bruxelles), entre 
altres esdeveniments, en els quals aconsegueix atreure més de 350.000 
persones anualment. Aquesta organització té com a missió principal la 
sensibilització del públic mitjançant esdeveniments culturals sobre els valors 
del desenvolupament sostenible.

Participació catalana

Aquest any, a causa de les restriccions per la COVID-19, no hi va haver 
participació de companyies catalanes. No obstant, el festival sempre s’ha 
fixat en companyies catalanes i, des que va ser convidat a FiraTàrrega, les 
companyies d’aquí encara hi han tingut més presència. 

L’oficina de l’ICEC a Brussel·les va fer el seguiment de les diferents activitats 
plantejades en el programa obert al públic i també professional. 

Valoració

Namur en Mai ha estat el primer festival, de la Federació Wallonie-Bruxelles, que 
ha aconseguit portar a terme una edició presencial, tot i que amb nombroses 
restriccions, que han limitat considerablement la capacitat d’impacte d’una 
de les trobades més reconegudes pel que fa a les arts de carrer. 

Com que era una proposta plantejada a l’aire lliure, es va veure condicionada 
directament per la meteorologia típicament canviant de Bèlgica. No obstant, 
la pluja no va aconseguir posar en risc cap dels espectacles, gràcies a una 
molt bona organització, que en tot moment va saber respondre amb temps 
facilitant espais alternatius.

Aquest primer intent de recuperació de l’activitat artística va permetre veure 
que el públic continua amb moltes ganes d’espectacles en viu, com ho 
demostra el fet que les entrades s’exhaurissin en poc temps. A més a més, 
el simple fet de portar a terme una trobada d’aquestes característiques té 
una gran importància en un país on el sector cultural ha sofert una aturada 
pràcticament absoluta. 

És per aquest motiu que cal valorar el gran esforç que va fer l’organització del 
festival, sobretot tenint en compte la gran incertesa amb la qual va haver de 
treballar. Al mateix temps, la trobada va servir per enviar un missatge crític i 
reivindicatiu contra l’excés de mesures restrictives en aquest sector. 

Finalment, les dades que s’obtinguin de la prova pilot sobre el risc d’infeccions 
de coronavirus portada a terme durant el festival poden significar un punt 
d’inflexió que permeti actualitzar els protocols dels esdeveniments públics i, 
en conseqüència, recuperar progressivament l’activitat cultural. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Maig de 2021

Espai de networking habilitat per a professionals.
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MÚSICA I JAZZ

Informació tècnica

• Any de creació: 2006
• Anual
• Pròxima edició: del 28 d’abril a l’1 de 

maig de 2022
• Públic professional (acreditat)
• Participació internacional: 902 

acreditats provinents de 50 països
• 32 actuacions virtuals
• De pagament

Organització

Messe Bremen
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
jazzahead! 
Findorffstraße, 101
28215 Bremen 
Tel. +49 (0) 421 3505 0
Fax: +49 (0) 421 3505 15460 
info@jazzahead.de
www.jazzahead.de 

Persones de contacte:
Sybille Kornitschky, directora de projecte
Ulrich Beckerhoff i Peter Schulze, directors 
artístics
Malena Drela, responsable d’estands i 
relació amb professionals

Descripció general             

Del 29 d’abril al 2 de maig, el Jazzahead! va tornar a ser un dels punts de trobada 
més importants per als professionals del sector de la música jazz d’arreu. Les 
circumstàncies actuals, marcades per la pandèmia de la COVID-19, van obligar 
a transformar la cita, que se celebrava anualment a Bremen, Alemanya, en una 
gran trobada virtual.

Enguany hi van participar 902 professionals de més de 50 països (el 2019 es 
van registrar 3.408 participants de 64 països). Els participants del Jazzahead! 
provenien de tots els àmbits de l’escena, com ara artistes i promotors, 
bookers, discogràfiques, agències, editors, programadors de festivals i clubs, 
distribuïdors, institucions de lobby, associacions, premsa i molt més.

Atesa la COVID-19, els organitzadors van replantejar el festival i, en concret, 
les àrees de mercat i el seu programa professional, així com els showcases, 
que es van transformar en digital. La implementació es va concretar a través 
d’una plataforma digital professional i global que durant quatre dies va donar la 
possibilitat de conversar, establir contactes, des de reunions individuals fins a 
grups més grans, intercanviar impressions, participar en les conferències i els 
tallers i viure un programa de concerts/showcases en línia.

Amb la inscripció es gaudia dels avantatges següents:
• Accés a la plataforma en línia del Jazzahead! Digital 2021, amb programa 

de conferències i showcases, llista d’acreditats, eines de matchmaking i 
networking. 

• Accés a tots els concerts i showcases.
• Accés a sessions virtuals a través de Zoom de temes d’interès. 
• Inscripció a la llista de participants professionals amb totes les dades 

personals com Login al portal de participació del Jazzahead!.
• Accés a l’edició especial d’una sessió de networking del 10 al 12 de 

març amb el tema “Overseas relations”, que va organitzar el Jazzahead! 
juntament amb Enterprise Europe Network.

Durant la fira es van programar 32 showcases virtuals.

La pròxima edició del Jazzahead! tindrà lloc del 28 d’abril a l’1 de maig de 2022, 
i el Canadà serà el país convidat.

Participació catalana

Des de l’Àrea de Mercats de l’ICEC i la seva oficina a Berlín es va coordinar i 
moderar l’estand virtual de Catalan Arts i es van mantenir reunions durant els 

29 d’abril – 2 de maig de 2021
En línea / Bremen (Alemanya)

Jazzahead! digital

Jazzahead! 2021

mailto:info%40jazzahead.de?subject=
https://jazzahead.de/
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 Detall de l’estand digital de Catalan Arts.

Detall de la presentació en el programa oficial del Jazzahead! de 

la peça audiovisual The emerging Catalan jazz scene.

Jazzahead! 2021

quatre dies de fira per continuar impulsant el talent català i teixint una xarxa de 
relacions professionals que més endavant obrin portes a contractacions i gires 
internacionals.

Per oferir una difusió més àmplia de la delegació catalana al Jazzahead! 2021, 
es va presentar la peça audiovisual “The emerging Catalan jazz scene” dins del 
programa oficial del Jazzahead!, en concret el 29 d’abril a les 12.30 hores.

Les empreses catalanes que van participar en el Jazzahead! 2021 van ser: 
Bacana, Balaio Producciones, Jamboree, Mas i Mas, Puy & Co, Sambach i Taller 
de Músics. També hi va tenir presència Jazz I Am, la trobada internacional de 
showcases de jazz a Barcelona, el Mercat de Música Viva de Vic i l’oficina de 
l’ICEC a Berlín.

Respecte a la comunicació en línia, es va treballar amb xarxes socials, i en 
concret amb Twitter i Instagram, fent mencions de la presència catalana a la 
fira, i també es va dissenyar una postal electrònica i una llista de reproducció 
Catalan Music a Spotify amb una selecció dels darrers projectes entorn del jazz 
produïts a Catalunya, que es va difondre tant per les xarxes com a través dels 
newsletters mensuals i la pàgina web de Catalan Arts. 

Valoració

En els últims anys, el jazz català ha aconseguit fer-se un lloc com a referent per 
als programadors alemanys i europeus, gràcies, entre d’altres, a la participació 
de companyies i formacions jazzístiques catalanes amb l’estand de l’ICEC al 
Jazzahead! Bremen. Tant en aquesta edició digital com en les anteriors (l’última 
edició analògica va ser el 2019), la fira ha comptat amb una presència important 
d’empreses a l’estand català, amb produccions artístiques que després han fet 
gira amb èxit per Europa principalment, sobretot a Alemanya. 

És recomanable participar en aquesta fira si es tenen com a objectius principals 
la internacionalització de projectes de jazz, l’establiment de nous contactes i la 
recerca de col·laboracions i noves sinergies amb diferents agents internacionals 
del sector.

Neus Mèlich,
ICEC Berlín

Juny de 2021

https://open.spotify.com/playlist/7val7w37hE83GcbHStb85p?si=821e43029f454bd3&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/7val7w37hE83GcbHStb85p?si=821e43029f454bd3&nd=1
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DIGITAL

Informació tècnica

• Any de creació: 2007
• Anual
• Pròxima edició: 2022
• Públic professional
• Gratuït i de pagament en línia
• Participació internacional

Organització

republica GmbH
Crellestraße 12
10827 Berlin 

Persones de contacte:
Andreas Gebhard
Johnny Haeusler
info@re-publica.de 

Descripció general             

Re:publica és la conferència europea més important sobre internet i els mitjans 
de comunicació. Aquest any va tenir lloc del 20 al 22 de maig de 2021 sota el 
lema “In the Mean Time” com a edició en línia. Tres dies d’esdeveniments amb 
ponents, moderadors, socis, l’equip de Re:publica i tots els seus participants. 

Abans de la pandèmia, Re:publica era la cita a Berlín on es reunien els 
protagonistes dels mitjans de comunicació, principalment per crear xarxes 
i aprofitar els avantatges de l’intercanvi professional. Aquest esdeveniment 
sempre s’ha centrat en temes socials i polítics, més que no pas a impartir 
coneixements tècnics contundents. Aquest any, tot i ser només digital, els 
organitzadors van tenir més temps de planificació que l’any passat i van poder 
confeccionar un programa variat. Durant tres dies, 256 ponents van oferir més 
de 37 hores de programació en més de 140 sessions. 

Dijous al matí, la consolidada fira digital va començar com estava previst. Durant 
tres dies, el format es va presentar com una barreja de conferència i barcamp 
exclusivament digital. Amb el programa Off Stage, van tenir lloc més de 60 
contribucions organitzades per la comunitat en plataformes i canals externs de 
lliure accés, a part del programa diferit de pagament. Per poder trobar-se, es 
va crear un espai a Gather.Town. Aquesta plataforma permetia crear un avatar 
personal, conèixer altres participants, descobrir novetats i xatejar per vídeo 
amb altres convidats. Des d’allà es podia accedir a l’espai TINCON i jugar a jocs 
amb possibilitat multijugador a la sala de màquines recreatives.

Per seguir les sessions en directe o veure-les en temps real era necessària 
una entrada. La conferència digital Re:publica va servir també per explorar 
la digitalització d’una conferència el 2021. Les expectatives eren altes i, en 
efecte, els organitzadors van posar tots els seus esforços a utilitzar una 
imatge molt analògica. Van crear la seva pròpia plataforma d’emissió en 
diferit, bonica i acolorida, amb un programa i una funció de xat. A part d’uns 
minuts d’apagada del primer dia, les transmissions van funcionar, quatre en 
paral·lel, produïdes professionalment en qualitat de pantalla plana gegant. 

Amb la finalitat de fer més àgil, imaginativa i creativa l’edició d’aquest any, 
els ponents podien triar lliurement el disseny de l’espai en el qual volien 
aparèixer. Fa tan sols dos anys, Re:publica va ser un esdeveniment nacional 
amb aspiracions internacionals, amb el president alemany Frank-Walter 
Steinmeier (SPD) parlant a la inauguració i 15.000 persones assistint durant 
els tres dies a l’espai Station situat al barri de Kreuzberg. 

Enguany, l’esdeveniment es va centrar en els jocs i la narració immersiva i va 
explorar l’estat actual del periodisme local a Alemanya, i com podria ser el 
finançament sostenible i no estatal del periodisme local, què aporta el nou 

20 - 22 de maig de 2021
Berlín (Alemanya)

Re:publica 2021

Re:publica 2021

mailto:info%40re-publica.de%20?subject=
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Enquestes i hores de la programació al web.

Re:publica 2021

tractat d’estat sobre mitjans de comunicació, com es pot garantir la diligència 
periodística en els mitjans en línia i com es pot evitar que la desinformació i la 
incitació a l’odi es continuïn propagant a internet.

Aquests i molts altres temes es van debatre amb Katja Bäuerle, directora de 
responsabilitat creativa d’UFA; Annabel Yeomans, analista sènior d’Ampere Analysis; 
Hendrike Bake, director general d’Indiekino Berlin i operador de la plataforma 
de streaming Indiekino Club; Daniel Rosemann, cap d’emissions de ProSieben i 
ProSieben MAXX; Raquel Kishori Dupak, periodista, autora i membre del col·lectiu 
Jünglinge; Philip Pratt, director de Deutsche Originals Amazon Studios; Eva Flecken, 
directora del Medienanstalt Berlin-Brandenburg; Torben Klausa, periodista i 
estudiant de doctorat a la Universitat de Bielefeld; Benjamin Grimm, secretari d’estat 
a la Cancelleria Estatal de Brandenburg i comissari de mitjans de comunicació i 
digitalització; Tobias Schmid, director del Landesanstalt für Medien NRW; Wolfgang 
Kreißig, president de la conferència de directors de les Autoritats Estatals de 
Mitjans de Comunicació; Andreas Trunschke, webfischerei; Mona Rübsamen, 
cofundadora i sòcia gerent de la xarxa de radiodifusió berlinesa Flux FM / FluxMusic; 
Nina Morschhäuser, directora de Polítiques Públiques, Govern i Filantropia, Twitter 
d’Alemanya; Dietmar Schiffermüller, director editorial, STRG_F, i molts més.

Com a soci principal de Re:publica 2021, la Media Convention Berlin (MCB) va donar 
el tret de sortida a l’esdeveniment el 20 de maig, amb una jornada en la qual es van 
destacar les tendències en el món dels mitjans i es debateren els avenços i els 
antecedents en el negoci del cinema, la televisió i l’streaming, així com els avenços 
polítics i socials per garantir la diversitat dels mitjans. La MCB és organitzada per 
Medienboard Berlin-Brandenburg, en col·laboració amb Medienanstalt Berlin-
Brandenburg (mabb) i en nom dels estats de Berlín i Brandenburg.

Els temes més analitzats van ser el canvi d’hàbits dels espectadors i els 
continguts abans i durant el tancament. Els debats es van centrar en la 
diversitat dins de la indústria cinematogràfica i en el que està passant en 
termes de diversitat davant i darrere de la càmera a la televisió alemanya. 
La televisió privada està practicant una sorprenent ofensiva de qualitat i 
està prenent partit en molts llocs. Es va obrir el debat de si es tracta d’una 
casualitat o un canvi de paradigma i es va analitzar la situació actual en la 
radiodifusió pública. També es va explorar el funcionament de l’activisme en 
temps de pandèmia i la regulació de les plataformes de la UE i es van discutir 
els “nous drets fonamentals per a Europa”.

Valoració

Re:publica és un esdeveniment que aglutina professionals de diversos 
sectors vinculats a la cultura i la societat digital. És una bona plataforma on 
es poden actualitzar coneixements i tendències de mercat i, alhora, establir 
nous contactes amb agents clau i corporacions tant locals com internacionals 
dels àmbits de la tecnologia aplicada a diferents entorns de la societat, els 
mitjans de comunicació i la cultura.

Belén Lucas i Neus Mèlich,
ICEC Berlín

Juny de 2021

Presentació sobre el mercat i els consumidors.

 El director d’Amazon Studios en una presentació sobre el consum 

de cinema en línia.



55

ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1984
• Biennal
• Fira virtual
• 869 professionals acreditats: 285 

programadors/es, 245 observadors/es i 
339 exhibidors/es

• 24 showcases oficials i 8 presentacions 
de projectes en desenvolupament

• Internacional, professionals provinents 
de 50 països

• Adreçat a professionals acreditats 
• De pagament 
• Properes dates: pendents de 

confirmació

Organització

CINARS
69, rue Sherbrooke West St., 3rd floor
H2X 1X2 Montreal (Québec)
Canadà 
Tel. +1 514 842 5866
arts@cinars.org 
www.cinars.org

Persones de contacte:
Alain Paré, president, director executiu i 
fundador
Gilles Doré, director de desenvolupament 
internacional
gdore@cinars.org
Élodie Le, coordinadora
coordination@cinars.org
Monia Routhier, assistent de coordinació
adjcoordo@cinars.org

Descripció general             

La Conferència Internacional de les Arts Escèniques (CINARS) té lloc cada dos 
anys. L’any passat, davant la impossibilitat de celebrar una edició presencial, es 
va fer la transició a una trobada virtual, que va tenir lloc el mes de novembre de 
2020, amb l’esperança de poder celebrar una edició presencial o híbrida aquest 
mes de maig. Tot i la millora de la pandèmia, les condicions actuals encara no 
permetien una mobilitat completa i, novament, la CINARS va ser en línia.

Abans d’optar pel format virtual, els organitzadors van dur a terme un estudi 
per calibrar a escala mundial l’impacte de la COVID-19 en la mobilitat del 
sector de les arts escèniques. Com a conclusió, es va fer palès l’interès de 
continuar potenciant les xarxes internacionals, per poder seguir nodrint les 
relacions construïdes al llarg dels anys.

La CINARS va fer servir la mateixa plataforma, Swapcard, que en l’anterior 
ocasió. Això va permetre als usuaris recuperar el seu perfil personal i només 
va caldre tornar a proporcionar el contingut per als estands virtuals. La 
plataforma es va obrir als exhibidors uns dies abans, per poder adjuntar tota 
aquesta informació, i es va mantenir l’accés fins a l’11 de juny, per continuar 
fent networking o visionar continguts.

L’organització encara no ha fet públiques les dades sobre les interaccions 
generades entre els inscrits. Sí que hi va haver un increment d’acreditats, en 
total 869 delegats, de 50 països. La xifra de programadors va ser pràcticament 
la mateixa que en l’anterior edició en línia i va augmentar el nombre 
d’exhibidors amb estand virtual. 

Amb la finalitat de no saturar amb moltes hores de continguts i, d’aquesta 
manera, permetre que els participants tinguessin espai per fer reunions, 
el nombre de taules rodones es va limitar a una per dia. Entre els temes 
tractats, es va parlar de la nova circulació de les arts en viu a Europa; de les 
tres Amèriques, des d’una perspectiva indígena en relació a la mobilitat de 
les arts en viu, i de com es redefineixen els conceptes de local i global en 
el context asiàtic. La intenció de la CINARS és que Europa, Amèrica i Àsia 
estiguin sempre presents, per crear sinergies.

Presència catalana

Des de Catalan Arts es va participar novament en l’edició digital de la CINARS 
amb un estand paraigua on es va acompanyar FiraTàrrega, Trapezi, Sismògraf i 
Fira Mediterrània. En aquesta ocasió, La Mostra no hi va poder assistir, perquè 
les dates coincidien amb la celebració de les seves activitats.

25 - 28 de maig de 2021
En línia

CINARS, Conferénce
International des Arts
de la Scène

CINARS 2021

mailto:arts%40cinars.org%20?subject=
https://cinars.org/cinars
mailto:gdore%40cinars.org?subject=
mailto:coordination%40cinars.org?subject=
mailto:adjcoordo%40cinars.org?subject=


56

Estand de Catalan Arts a la CINARS 2021.

Estands de companyies catalanes i de l’Estat espanyol a la CINARS 

2021.

Estand de Projecte Ingenu a la CINARS 2021.

CINARS 2021

A més a més, es va aprofitar aquest aparador internacional per presentar el curt 
documental sobre les arts de carrer a Catalunya, “Street Arts in Catalonia: Landscape 
of Creativity”, un recorregut per la creació tant emergent com de companyies més 
consolidades. Escrit i comissariat per Jordi Duran i dirigit per Pau Rodríguez, aquest 
curt documental mostra un sector actiu, divers i compromès amb les possibilitats 
transformadores de les arts de carrer en tant que motor econòmic, d’expressió 
artística i, per extensió, de convivència, canvi i diàleg transcultural. 

A l’apartat de presentació de projectes en desenvolupament, la companyia 
Projecte Ingenu va donar a conèixer davant dels programadors l’obra 
multidisciplinària The day the last panda died, que va ser presentada pel 
director d’escena Marc Chornet Artells. El projecte forma part del programa 
Suport a la Creació 2021 de FiraTàrrega.

Un total de 33 professionals de l’Estat espanyol van participar en aquesta 
edició, entre els quals hi havia una important representació de delegats 
catalans, més de la meitat, entre companyies, programadors i distribuïdores, 
com ara El Alamo, la Sala Hiroshima, La Petita Malumaluga, Campi qui pugui, 
Dos orillas, l’Orquestra Orthemis i la companyia de circ Eia, entre d’altres.

Valoració

Havent celebrat només dues edicions en línia, la versió virtual de la CINARS 
s’està consolidant com una de les plataformes internacionals on es pot fer 
networking en aquest format no presencial. La plataforma Swapcard permet de 
manera intuïtiva poder fer nous contactes o recuperar relacions, també gràcies 
a un algoritme que destaca altres professionals amb qui es pot tenir afinitats. 

Si bé la CINARS presencial tenia lloc cada dos anys i ara, en l’entorn virtual, s’han 
dut a terme dues edicions en el lapse de sis mesos, el format ha permès no caure 
en la repetició o la saturació i s’ha pogut enfortir aquest sentiment de comunitat.

Les taules rodones i les presentacions de projectes es van poder seguir en 
directe, normalment amb unes 300 persones connectades, o posteriorment 
accedint als continguts en qualsevol franja horària. 

Potser, el que es troba a faltar, a banda de les interaccions presencials que 
sovint es produeixen de manera casual, és la possibilitat de veure espectacles 
en viu, no només els showcases.

La COVID-19 ens ha portat canvis que probablement donaran peu a nous 
ecosistemes, nous models de negoci i una nova manera d’entendre la 
mobilitat i les arts en viu a escala internacional. Ara per ara, caldrà veure 
si el nou model CINARS serà híbrid, per incloure tots aquells que no poden 
desplaçar-se amb facilitat fins al Quebec, sent conscients també de l’impacte 
climàtic que generen aquest tipus d’activitats.

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres
Juny de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=GMGgekDfYpc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=GMGgekDfYpc&t=6s
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 2010
• Anual
• Pròxima edició: 2022
• Públic professional
• Gratuït en línia
• Participació internacional

Organització

LAFT Berlin
Performing Arts Festival Berlin
Pappelallee, 15
10437 Berlin

Persones de contacte:
Janina Benduski, Programmdirektion
Hannah Pelny, Projektmanagement
hannah.pelny@performingarts-festival.de

Descripció general             

Amb 100 produccions en línia i a l’aire lliure, el PAF, Festival d’Arts Escèniques 
Independents de Berlín, va celebrar la seva sisena ronda per endinsar-nos 
en la diversitat de l’escena independent de la capital alemanya. El programa 
del festival va tenir lloc del 25 al 30 de maig. Per a la inauguració, es va 
convidar per primera vegada el Teatre Chamäleon de Berlín. Durant la fira 
es va evidenciar una escena independent viva, canviant i resistent. Van 
participar “Introducing...”, el festival i les quatre sales col·laboradores, HAU 
Hebbel am Ufer, Sophiensaele, Ballhaus Ost i Theaterdiscounter. Les edicions 
diàries de la PAF Radio, l’àudio Venue Tour, el PAF Blog, el PAF Campus i molts 
altres formats van completar l’ambient de festival. Hi va haver una obertura 
en viu transmesa digitalment amb Léon The Singer, House of Living Colors i 
#LauraNaumann i el tancament no menys emocionant amb Pornceptual.

La inauguració es va fer dimarts a la nit, i durant la vetllada el presentador es 
va dirigir en cotxe al Teatre Varieté Chamäleon. A aquesta pel·lícula inicial la 
van seguir fragments en directe en els quals la presentadora Laura Naumann, 
del col·lectiu d’artistes Henrike Iglesias, va demanar als espectadors que es 
despullessin de la roba d’oficina de Corona i es posessin peces festives.

Aquest espectacle inaugural va ser vist per una mitjana de 80 persones des de 
casa seva a través de les seves pantalles, on el músic Leon the Singer va fer 
els honors amb nous temes d’un nou àlbum. Els participants de l’Associació 
Estatal de Teatres Independents (Laft) i del Festival de les Arts Escèniques 
(PAF) van aparèixer al bar Chamäleon amb granotes i petos per presentar el 
més destacat del programa.

El senador de Cultura Klaus Lederer va dirigir una salutació virtual al públic i 
va elogiar que en els últims anys s’hagi impulsat la creació de xarxes de les 
escenes independents i, d’aquesta manera, s’hagi contribuït a fer que les arts 
escèniques independents hagin aconseguit una forma completament nova 
de visibilitat pública. També va donar la benvinguda al nou equip de gestió de 
festival, compost per vuit membres.

La planificació del festival va començar a la tardor passada, quan encara hi 
havia esperances de reprendre el funcionament normal amb públic. Després 
dels primers passos d’obertura, el festival va tornar a ser a l’aire lliure. La 
directora del programa de Laft, Janina Benduski, estava sorpresa per la gran 
quantitat de propostes digitals i per les alternatives a les formes analògiques. 
Benduski va destacar que alguns artistes s’havien organitzat en molt poc 
temps i havien desenvolupat projectes molt ambiciosos, per exemple, al 
Palau de la Ciutat d’Acker i al Teatre Acud, en un arbre, davant d’un museu o 
en format de passeig.

25 - 30 de maig de 2021
En línia, Berlín (Alemanya)

PAF (Performing
Arts Festival) 

PAF 2021

mailto:hannah.pelny%40performingarts-festival.de?subject=


58

Entrevistes a agents del sector.

Entrevistes a agents del sector.

Podcast de la PAF Radio.

PAF 2021

El públic interessat podia fer clic a l’audioguia amb introduccions dels teatres 
participants, tant en línia com in situ davant de les sales. L’equip del Teatre TD de 
Berlín va ser l’únic teatre independent que va presentar una estrena en interior 
amb Care Affair, en el marc del projecte pilot d’obertura cautelar del Senat.

També hi va haver espai per a quatre projectes explícitament queer-feministes. 
Al final de l’espectacle inicial d’una hora de durada del PAF, el col·lectiu de 
performance drag per a persones queer i trans House of Living Colours va 
actuar en playback amb una barreja de roba de platja i club nocturn, propagant 
l’autoalliberament.

El PAF va incloure formats en línia, xerrades d’àudio, col·loquis, tallers i 
trobades en xarxa, que convidaven a explorar nous espais i intercanviar idees 
sobre possibilitats i visions. L’escena independent sembla que no només està 
molt ben connectada, sinó que també sap generar idees creatives i trobar 
alternatives per donar a conèixer els seus projectes.

El programa artístic del festival va incloure obres artístiques de performance, 
dansa, teatre musical, cinema, exposicions, teatre de figures i objectes, 
circ contemporani, així com teatre per a nens i joves. Igualment, els temes 
abordats en les trobades digitals entre l’escena independent i el públic van 
ser diversos i extensos: la distància i l’aïllament, la recerca de la identitat, 
l’autopercepció i les atribucions als altres, la jerarquia i com trencar-la, el 
postcolonialisme, la digitalitat, la vulnerabilitat i el feminisme queer. 

Valoració

El PAF pot ser d’interès per a professionals de les arts escèniques independents 
que resideixin a Berlín o que formin part d’algun projecte artístic en el qual 
altres membres tinguin la seva residència a la ciutat i vulguin presentar el seu 
treball durant el festival.

És un esdeveniment on es poden establir contactes i potencials col·laboradors 
de manera molt fàcil, principalment amb altres creadors de l’escena 
d’avantguarda performativa berlinesa. 

És un espai recomanable per prendre el pols de noves dramatúrgies i projectes 
de risc i petit format de l’escena més independent a Berlín. Cal destacar que 
no es fa cap direcció artística o curació de la programació i que la graella, a 
banda de molt carregada d’ofertes, és eclèctica i molt diversa. El PAF ofereix, 
d’aquesta manera, un distès laboratori on es poden compartir i cuinar noves 
idees i qüestionar l’estat actual del sector.

Mentre que l’any passat només es van projectar en línia algunes de les 
produccions seleccionades, enguany es van poder veure les 10 produccions 
convidades. No obstant això, les retransmissions en directe no van poder 
substituir la reunió analògica i l’experiència compartida de teatre. Aquest és 
l’inconvenient de la nova accessibilitat i l’abast més gran del festival. Durant 
cinc dies, el festival va mostrar les dimensions actuals dels espais digitals de 
trobada, experimentació i possibilitat en l’escena independent.
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A causa de les restriccions de mobilitat en l’escena cultural alemanya, va 
caldre trobar noves solucions i idees creatives per fer que els espais fossin 
accessibles al públic i poder entrar en contacte amb el públic in situ. Els 
espectadors van poder experimentar el que això va significar per a la vida 
cultural a l’espai digital amb un programa àmpliament planificat. Aquest 
espai va incloure produccions de tots els gèneres de les arts escèniques 
independents, així com una atenció especial per als nouvinguts i nombrosos 
formats de debat.

Neus Mèlich i Belén Lucas,
ICEC Berlín

Juny de 2021

PAF 2021
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ARTS VISUALS

Informació tècnica

• Any de creació: 1968
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: abril de 2022
• Espais: diverses galeries de tot Europa 

(cap de setmana del 3-6/06/21)
• 140 galeries expositores de 26 països
• Participació: com que era en línia (1-

14/06) i presencial (3-6/06), no es poden 
saber les dades concretes

• Obert tant al públic general com a 
professionals

• Participació internacional
• Gratuïta

Organització

Art Brussels 
www.artbrussels.be

Persones de contacte: 
Anne Vierstraete, Managing Director
anne.vierstraete@easyfairs.com
Nele Verhaeren, codirector / Gallery 
Relations
nele.verhaeren@easyfairs.com

Descripció general             

La fira d’art contemporani Art Brussels, una de les més reconegudes del món, 
després de cancel·lar l’edició del 2020 a causa de la COVID-19, va aconseguir 
tirar endavant la seva 38a edició adaptant el format a les restriccions sanitàries 
encara vigents. En un plantejament híbrid, la fira es va celebrar de l’1 al 14 de 
juny, amb la possibilitat de fer-ne seguiment en línia a través de la plataforma 
Artsy i de manera presencial, del 3 al 6 de juny durant l’Art Brussels WEEK, en 
diferents espais de Brussel·les. 

D’aquesta manera, la trobada va donar l’oportunitat a artistes que, si no 
fos per aquest format híbrid, segurament no haurien estat escollits per les 
galeries per ser exposats, i va facilitar a col·leccionistes que busquen talent 
fora del circuit comercial l’accés a aquest talent. Pel que fa a les temàtiques 
predominants, aquesta edició va comptar amb obres artístiques centrades 
en la diversitat, la inclusió, la igualtat, la identitat i el medi ambient, així com 
d’altres que han sorgit durant el període de confinament dels artistes. 

En el recorregut presencial hi van col·laborar galeries de Brussel·les, París, 
Anvers i Knokke. Els interessats a visitar les galeries van poder preparar el seu 
propi recorregut a través del web d’Art Brussels i de totes les disponibilitats 
que oferia la plataforma Artsy (Artsy Online Viewing Room). De manera virtual 
es van poder veure les obres que tenien a la venda els 140 expositors, que, 
a la vegada, les tenien exposades presencialment a les galeries originals. Els 
col·leccionistes podien filtrar les obres i les galeries per país d’origen de la 
galeria o de l’artista, preu de l’obra, tècnica utilitzada, moviment artístic o, 
també, per l’etapa de la trajectòria de l’artista: consolidats, aclamats per la 
crítica, emergents, etc.

Els participants en línia van ser guiats i aconsellats per professionals de 
prestigi reconegut en el món de l’art contemporani, els quals seleccionaven 
obres, les comentaven i les referenciaven respecte a altres obres, i, d’aquesta 
manera, es va aconseguir aportar més dinamisme a la participació en línia. 
Malgrat tot, la directora de la fira, Anne Vierstraete, reconeixia que a les fires 
d’art res no pot substituir la trobada física entre la persona i l’obra d’art i la 
seva apreciació. I això és especialment cert en les obres dels artistes que 
encara necessiten enfortir la seva trajectòria.

Com el seu nom indica, Art Brussels està enfocada especialment a l’escena 
artística de Brussel·les. En aquesta edició hi van participar 39 galeries, que 
durant la trobada presencial van obrir les portes als col·leccionistes, però 
també al públic en general, amb l’objectiu de permetre gaudir del circuit artístic 
belga i potenciar paral·lelament el caràcter nacional de la fira. A més, també 

1 - 14 de juny de 2021
Brussel·les (Bèlgica)

Art Brussels

Art Brussels 2021

https://www.artbrussels.com/en/
mailto:anne.vierstraete%40easyfairs.com?subject=
mailto:nele.verhaeren%40easyfairs.com?subject=
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Exemple dels artistes exposats durant Art Brussels. 

Exposició presencial d’Art Brussels a la galeria Meessen De 

Clercq.

Exposició presencial d’Art Brussels a la galeria Templon.

Art Brussels 2021

va tenir lloc l’Off Programme, que va consistir en la incorporació al recorregut 
de les galeries de Brussel·les, les exposicions d’una selecció d’institucions 
culturals de la ciutat: Botanique, Bozar, Design Museum Brussels, Imal, Iselp, 
Hangar, Wiels, etc.

Participació catalana

Catalunya va ser present, en aquesta edició híbrida de la fira, a través de dues 
galeries: ADN Galeria i la galeria Senda. D’altra banda, l’oficina de l’ICEC a 
Brussel·les va fer el seguiment de les diferents activitats plantejades.

Valoració

Art Brussels és una fira consolidada, com així ho corroboren la seva 38a edició 
i les més de 140 galeries que hi van participar malgrat que era en format híbrid, 
molt diferent del format tradicional en el qual es mouen els col·leccionistes i 
les galeries d’obres d’art contemporani, i en un moment de replantejament de 
tots els sectors culturals.

Es tracta d’una fira que combina obres tant d’artistes reconeguts com 
d’artistes emergents amb l’objectiu de potenciar la nova creació i donar 
una visió àmplia de les tendències artístiques actuals, siguin emergents o 
dominants. Considerem que el fet que la fira formalitzés una col·laboració 
amb quatre comissaris internacionals que aportaven la seva visió de les obres 
que estaven en cartera de les galeries va propiciar que el públic fes més 
seguiment de la proposta en línia. Els diferents apunts que es rebien de la fira 
facilitaven que es tingués ganes de veure les obres, de continuar navegant 
per l’espai virtual d’Art Brussels.

El fet que hi hagués també la possibilitat de celebrar tres dies de participació 
presencial va demostrar que, malgrat la cancel·lació del 2020, la fira va saber 
buscar alternatives i va aconseguir no cancel·lar una segona vegada. La 
resposta del públic va ser inigualable, les galeries es van omplir i els centres 
culturals que participaven en l’Off Programme també es van veure sorpresos 
de la resposta del públic, professional i general. En definitiva, Art Brussels va 
aconseguir tenir visibilitat i estar present en l’escena cultural, gràcies a un 
format híbrid que molt possiblement tindrà continuïtat amb vista a la pròxima 
edició del 2022. 

L’edició d’enguany fou una oportunitat per apropar la fira a més públic i que 
aquest públic pogués visitar, de manera virtual, galeries i galeristes que 
altrament no hauria estat possible, almenys en pocs dies. És per això que 
creiem que la participació de les galeries catalanes només pot ser positiva i 
creixent, ja que és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, adquirir més 
visibilitat a escala internacional i promocionar les obres d’artistes emergents.
 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les 

Juny de 2021
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DIGITAL

Informació tècnica

• Any de creació: 2003
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: 3-5 de novembre de 

2021
• Públic professional (acreditat) 
• Participació internacional: 1.655 
• +3.000 visites a Vimeo 
• 607 visitants a les conferències 
• De pagament 

Organització

Resources AB
Torggatan, 2
21140 Malmö (Suècia)

Persones de contacte:
Romy Halfweeg,
Responsable de Meet to Match 
Jakob Riss, Director de programa
Teddy Florea, Director de Business 
Development
teddy@nordicgame.com

Descripció general             

El Nordic Game (NG) és una de les trobades professionals de videojocs líders 
a Europa, i el 2021 ha fet les seves 19a i 20a edicions (primavera, 26 i 28 de maig, 
i tardor, 3-5 de novembre). És l’espai de trobada per als desenvolupadors de 
videojocs dels països nòrdics i reuneix anualment milers de professionals de 
la indústria a Malmö (Suècia). 

L’edició en línia del NG21 de la primavera va ser molt ben valorada pels 
participants. El programa de l’esdeveniment va reunir nombrosos professionals 
del sector dels videojocs per gaudir d’un conjunt de xerrades a càrrec dels 
millors ponents de la comunitat de videojocs nòrdics i de la indústria mundial.

Retransmès en directe des de l’estudi del Nordic Game, el programa va incloure 
tres dies de xerrades dinàmiques i molt enriquidores, a càrrec d’alguns dels 
millors ponents de la comunitat de jocs nòrdics i de la indústria mundial. Entre 
els ponents de renom que hi van participar hi havia Mikael Kasurinen (director 
de videojocs), Brooke Maggs (dissenyadora narrativa principal), de Remedy 
Entertainment, Tom Heaton (director de videojocs), de Supermassive Games, 
i Geoffrey Zatkin (director d’estudi), d’Extra Credits.

Una de les activitats que tenen més èxit del NG és el Nordic Game Publisher 
Market, un mercat de trobada per a estudis que vulguin establir contacte amb 
editors. És organitzat en aliança amb Meet2Match, empresa especialitzada 
en esdeveniments de matchmaking entre professionals (B2B) del sector dels 
videojocs, i en aquesta edició hi participaven destacats editors internacionals 
com SEGA, Nacon, Playstack, Focus Interactive i Leiting Games. D’altra banda, 
el Games Capital Summit està dissenyat per ajudar els desenvolupadors a 
aconseguir inversions.

Al costat d’aquest espai s’afegeix el reclutament de talent amb NG Talents, 
ideal per ampliar l’equip o trobar oportunitats professionals.

A més, a través del canal Nordic Game Discord es van organitzar trobades 
socials i de networking, així com els premis Nordic Game Awards o la final de 
la cinquena temporada del NGDC. I finalment, es van organitzar diverses NG 
after parties i un servei de mentoria en línia anomenat NG Mentor Online Café.

Segons les dades de Vimeo del NG21 de l’edició de maig, hi va haver un temps 
complet de visites de 33 dies, 2 hores i 48 minuts i cada visita va romandre una 
mitjana d’1 hora i 21 minuts.

26 - 28 de maig de 2021
En línea / (Malmö, Suècia)

Nordic Game NG21

Nordic Game NG21

mailto:teddy%40nordicgame.com?subject=
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Detall de les conferències i les presentacions del programa oficial.

Jakob Riis, director del programa del Nordic Game.

Nordic Game NG21

Tot el programa enregistrat en viu i les xerrades preenregistrades podien ser 
vistos per tots els visitants que disposessin d’acreditació fins a finals del mes 
de juliol. Per tant, les dades esmentades augmentaran quan els fitxers del 
programa de primavera quedin tancats i comenci la preparació de l’edició de 
tardor del NG21 del 3 al 5 de novembre de 2021.

Es van enregistrar 519 professionals que cercaven feina i 22 reclutadors de 15 
empreses diferents.

El premi Nordic Games 2021 va ser vist per 8.000 persones entre Vimeo i les 
visites per diferit en viu.

Va haver-hi 1.086 reunions confirmades a MeetToMatch amb unes 600 persones 
assistint a les conferències. Segons MeetToMatch, en comparació d’altres 
esdeveniments en línia, hi va haver més participants amb més reunions que 
molts altres esdeveniments durant la pandèmia. Van ser 63 participants en el 
Publisher Market (desenvolupadors i editors).
 

Participació catalana

En aquesta edició i per primera vegada, es va signar un acord de col·laboració 
entre l’ICEC i els organitzadors del Nordic Game. Els principals termes 
d’aquest acord van ser poder oferir un descompte en el registre del 20% a 
les empreses catalanes, algunes acreditacions gratuïtes prèmium, que es 
van repartir entre agents del sector, i la promoció de l’ICEC i Catalan Arts 
a la pàgina oficial de l’esdeveniment de maig, incloent-hi el logo. D’aquesta 
manera es va ajudar a donar visibilitat a l’ICEC i a Catalan Arts, així com a 
l’ecosistema de videojocs catalans, ja que van aparèixer en la seva pàgina 
web i a les comunicacions oficials enviades al sector. 

Es van mantenir reunions amb agents del sector a través de la plataforma 
Discord i Meet2 Match.

Entre d’altres, van participar en aquesta edició els estudis Superindie Games, 
Starloop Studios, la incubadora GameBCN i la delegada de l’oficina d’ICEC a Berlín.

Valoració

Es valora positivament la primera col·laboració com a partners entre l’ICEC i 
el Nordic Game.

Atesa la implicació i l’interès tant per part de l’organització del Nordic 
Game com per diversos agents del sector a Catalunya, i coincidint amb les 
línies estratègiques d’acció per a la internacionalització de l’ICEC, ja s’està 
treballant en la pròxima col·laboració per a l’edició de la tardor del 2021.

Neus Mèlich,
ICEC Berlín 

Juliol de 2021

Xat a la plataforma Discord, on es podien seguir xerrades, fer 

propostes temàtiques i formular preguntes als participants.
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MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 2020
• Pròxima edició: pendent de confirmació
• Format: virtual   
• Participació internacional:
• Anglaterra, Austràlia, Bretanya, 

Catalunya, Canadà, Dinamarca, Escòcia, 
Estats Units, Finlàndia, Gal·les, Irlanda, 
Islàndia, Itàlia, Suècia, Taiwan, Noruega, 
Xile 

• 17 Music Export Offices
• 78 artistes

Organització

info@globalmusicmatch.com
https://globalmusicmatch.com/

Descripció general             

El Global Music Match (GMM) va sorgir el 2020 com a resposta a les mesures 
contra la COVID-19 que van impactar la indústria de la música durant la 
pandèmia i a la impossibilitat de fer gires internacionals. El programa busca 
crear noves xarxes entre professionals de la música folk, d’arrel, tradicional o 
world music i arribar a nous fans per mitjà de la promoció mútua a les xarxes 
socials, per preparar el terreny per a futures gires internacionals. Així mateix, 
esdevé una comunitat de suport entre els seus membres.

En aquesta segona edició, 17 entitats d’arreu del món dedicades a la 
internacionalització de la música van participar en el Global Music Match. 
Catalan Music, la marca d’internacionalització de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals, hi va participar impulsant la música feta a Catalunya, 
juntament amb Sounds Australia, Showcase Scoltland Expo i Canada East 
Coast Music Association (ECMA), líders del projecte, i 13 altres organismes 
d’arreu del món dedicats a l’exportació de la música i els esdeveniments de 
showcases.

Així doncs, els participants en aquesta segona edició del Global Music Match 
van ser: CIMA (Canadà), Catalan Arts – ICEC (Catalunya), Chile Música (Xile), 
Culture Ireland (Irlanda), ECMA (Canadà), English Folk Expo (Anglaterra), Export 
Music Sweden (Suècia), FOCUS Wales (Gal·les), Folk Alliance International 
(Estats Units), Iceland Music (Islàndia), Italia Music Export (Itàlia), LUCfest 
Taiwan (Xina), Music Estonia (Estònia), Music Finland (Finlàndia), Music 
Norway (Noruega), Tempi (Dinamarca), Showcase Scotland Expo (Escòcia), 
Sounds Australia (Austràlia) i Spectacle vivant Bretagne (Bretanya).

Quasi una vuitantena de músics d’arreu del món van ser distribuïts en equips 
de sis membres, formats per artistes de diferents països, que durant diversos 
mesos van col·laborar els uns amb els altres, fent servir d’altaveu les xarxes 
socials. D’aquesta manera, cada 15 dies una nova formació era el centre i els 
seus companys i companyes d’equip la donaven a conèixer a noves audiències 
d’arreu del món, enfortint els lligams i les connexions, mentre encara no era 
possible viatjar amb normalitat per anar de gira.

Així mateix, cada equip va comptar amb un mentor o mentora, experts en 
comunicació o directors/es de destacats festivals internacionals, com ara 
Cambridge Folk Festival (Anglaterra), Gooikorts International Folk Festival 
(Bèlgica), Montelago Celtic Festival (Itàlia), Philadelphia Folk Festival (EUA), 
Port Fairy Folk Festival (Austràlia) o World Music Festival (Xile), entre d’altres, 
que van fer de guies en tot el procés, per propiciar la creació de noves 
audiències i potenciar el networking i el treball en equip. 

7 de juny - 1 de setembre de 2021
En línia

Global Music Match 2021

Global Music Match 2021

mailto:info%40globalmusicmatch.com?subject=
https://www.globalmusicmatch.com/
https://www.globalmusicmatch.com/
https://www.catalanarts.cat/info/sobre-catalan-arts/
https://www.globalmusicmatch.com/coaches/
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Fent ús de les eines digitals a l’abast, com ara Facebook, Instagram o Twitter, 
es va treballar per incrementar les connexions i l’exposició dels 78 artistes, 
seleccionats a través d’una convocatòria oberta, per proporcionar-los 
eines en el seu camí cap a la internacionalització a territoris com Austràlia, 
el Canadà, Taiwan, els països nòrdics i el Regne Unit, entre d’altres, i per 
fomentar les col·laboracions.

Dins les activitats a l’abast dels participants també es van dur a terme sessions 
de formació amb experts internacionals sobre màrqueting digital i edició 
de vídeo, o per conèixer la realitat del sector a diversos països a través de 
l’experiència dels mentors i mentores, i es va compartir material i tutorials a la 
pàgina web. Les reunions setmanals dels equips també van funcionar com a 
grup de suport entre companys de professió, on es van compartir inquietuds 
i es va procurar el benestar anímic dels participants.

Presència catalana

L’escena musical catalana va estar representada el 2020 per Anna Andreu, Las 
Migas i Matthew McDaid i, el 2021, per El Pony Pisador, Tarquim i Tori Sparks.

Juntament amb els altres membres dels seus equips i amb l’acompanyament 
dels seus mentors i mentores, van treballar per donar a conèixer altres artistes 
d’arreu del món als seus fans i seguidors i, de la mateixa manera, ells i elles es 
van donar a conèixer a altres mercats.

Una de les formes de col·laboració emprades era la versió en conjunt d’algun 
tema. Per exemple, l’Equip 8, del qual era membre la cantautora Tori Sparks, va 
fer un homenatge a Joni Mitchell i al 50è aniversari del llançament de l’icònic 
àlbum Blue. Malgrat la distància, les diferents franges horàries i no haver-se 
vist mai en persona, els membres de l’Equip 8 van ser capaços d’unir-se per 
crear una nova cançó i enregistrar un videoclip.

En tot el procés, i ja des de la primera edició, Catalan Music va comptar amb la 
col·laboració del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), per oferir als artistes 
catalans l’oportunitat d’involucrar-se en aquesta important plataforma 
internacional de matchmaking entre músics. 

Igual que en l’edició anterior, el passat mes de setembre es va celebrar una 
taula rodona dins la programació del MMVV, aquesta vegada amb el títol 
“Global Music Match 2021: l’experiència catalano-xilena”, amb la participació 
de Francisca Sandoval, representant de l’oficina d’exportació Chile Música; 
Tori Sparks, artista de la delegació catalana, i Mar Pérez Unanue, responsable 
de l’oficina de l’ICEC a Londres i coordinadora de GMM a Catalunya.

Valoració

Després de dues edicions, 172 artistes —i milers de fans— han participat i s’han 
beneficiat d’aquesta xarxa de suport mutu i d’intercanvi de talent amb l’ajuda 
de les oficines d’exportació de música de 17 països i regions d’arreu del món.

Tarquim, membre de l’Equip 12 del GMM 2021.

Tori Sparks, membre de l’Equip 8 del GMM 2021.

El Pony Pisador, membres de l’Equip 1 del GMM 2021.

Global Music Match 2021

https://www.catalanarts.cat/en/news/el-pony-pisador-at-global-music-match-2021/
https://www.catalanarts.cat/en/news/tarquim-focus-at-global-music-match-2021/
https://www.catalanarts.cat/en/news/tori-sparks-at-global-music-match-2021/
https://www.globalmusicmatch.com/team-8/
https://www.youtube.com/watch?v=IyoEh7UJTeQ
https://chilemusica.com/chilemusica-viajara-al-mercat-de-musica-viva-de-vic-en-cataluna-donde-ademas-se-presentaran-manuel-garcia-y-ana-tijoux/
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Les expectatives eren que, amb vista al 2021, fos més fàcil la mobilitat 
internacional i que els participants en el Global Music Match es poguessin 
conèixer, fora del món virtual, per poder començar a veure artistes del 
GMM en les programacions dels festivals que han estat involucrats d’alguna 
manera en aquest projecte. De moment encara no ha estat possible, i això pot 
haver generat una mica de frustració, però la xarxa continua sent una bona 
oportunitat per formar part d’una gran comunitat de professionals dedicats 
als gèneres de la música folk, d’arrel, world music o tradicional, que es donen 
suport entre ells, intercanvien contactes o es deixen instruments.

La gran trobada presencial d’alguns dels membres del GMM va ser en l’edició 
d’enguany de WOMEX a Portugal, on el GMM va rebre el premi a l’excel·lència 
professional. WOMEX, la principal fira internacional dedicada a les músiques 
del món, ha decidit atorgar enguany aquest guardó al Global Music Match 
“per haver creat, amb tan poc temps, una plataforma nova i innovadora que 
ja ha tingut beneficis tangibles i duradors, que celebra la diversitat musical 
i és una font d’optimisme i suport per als músics en un moment difícil”. La 
cerimònia va tenir lloc el 31 d’octubre i també hi va haver altres activitats de 
networking per donar a conèixer el GMM als delegats.

L’experiència al Global Music Match és intensa i requereix una bona dedicació 
per part dels participants, i és més difícil en aquells territoris on és possible 
dur a terme concerts i altres activitats del món presencial, respecte a països 
amb unes restriccions i confinaments més estrictes i on les sales estan 
tancades i els festivals estan suspesos. Com que és un projecte tan global, 
amb tantes franges horàries i realitats diferents, l’equilibri no és fàcil, però 
s’intenta que tothom tingui el seu espai i els companys i companyes de cada 
grup s’hi adapten de la millor manera possible.

Tot i que en un principi es buscava, a través de les xarxes socials i el cross-
posting, generar aquests vincles entre els artistes, finalment les relacions 
humanes és el que van tornar a valorar de manera més positiva tots els 
participants. Gràcies a la feina altament col·laborativa i participativa es van 
tornar a analitzar els punts febles amb l’objectiu de continuar millorant amb 
vista a una tercera edició.

Els integrants de la primera promoció del GMM van participar el febrer 
del 2021 en la trobada professional que cada any organitza Folk Alliance 
International als Estats Units, en la seva versió en línia. Es va organitzar una 
marató en la qual la majoria del quasi centenar d’artistes del GMM van tenir el 
seu moment per donar-se a conèixer. Hi ha la previsió de tornar a organitzar 
un esdeveniment del GMM a Folk Alliance 2022.

La majoria d’oficines d’exportació van valorar positivament l’experiència i la 
intenció és obrir una nova convocatòria per dur a terme una tercera edició del 
Global Music Match el 2022, on es podria afegir algun territori més.

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres

8 d’octubre de 2021

Panel “L’experiència catalano-xilena al MMVV”, GMM 2021.

Cartell amb tots els artistes i grups participants en el GMM 2021.

Zoom de treball amb Tarquim.

Global Music Match 2021

https://www.catalanarts.cat/actualitat/el-projecte-global-music-match-guardonat-amb-el-premi-womex-professional-excellence-award-2021/
https://www.globalmusicmatch.com/marathon/
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VIDEODANSA

Informació tècnica

• Any de creació: 2021
• Pròxima edició: dates pendents de 

confirmació
• Espais: La Vallée, 1 espai multifuncional
• Professionals: 14 professionals 
• Visitants: 90 
• Professional i obert al públic
• Nacional i internacional
• Gratuït i de pagament

Organització

Col·lectiu Lens Dans
Mar Badal, Anita Astrid, Marina Cusí, Clàudia 
Lausin i Anna Orós
c/ Major, 36
08450 Llinars del Vallès
Tel. +34 691064995
https://lensdansfest.com 

Persona de contacte:
Mar Badal, directora i videomaker, 
lensdans@gmail.com

Descripció general             

El Lens Dans és un festival de videodansa creat per un col·lectiu de cinc noies 
catalanes (Mar Badal, Anita Astrid, Marina Cusí, Clàudia Lausin i Anna Orós) 
per donar a conèixer artistes emergents d’aquesta disciplina. Aquest projecte 
neix de la necessitat de trobar un espai on es mostrin, es comparteixin i es 
reconeguin nous talents perquè puguin obrir-se camí tant en la modalitat 
de dansa com en la modalitat de videodansa, per poder continuar creixent, 
formant-se i identificant-se amb la seva passió. 

Aquesta primera edició del Lens Dans Videodance Festival busca bastir ponts entre 
artistes catalans i belgues, recuperant una relació artística que va ser molt fructífera 
per a generacions anteriors d’artistes d’aquests països. El seu objectiu principal era 
crear un espai compartit per donar a conèixer aquells nous artistes del sector de la 
dansa i de l’audiovisual que s’hi dediquen i que tenen material d’alta qualitat, però 
que, fins ara, no han pogut entrar en el circuit més professional. A través del Lens 
Dans, es va voler ajudar aquests artistes que s’enfronten a dificultats econòmiques, 
amb la creació d’una plataforma on puguin mostrar els seus projectes i reconèixer-
ne l’excel·lència. Aquest projecte té la intenció de ser una ajuda perquè aquests 
artistes continuïn creixent tant en l’àmbit professional com en l’àmbit personal.

Segons les organitzadores, el Lens Dans també es volia definir com un espai 
de col·laboració i suport entre artistes del gènere de la videodansa amb els 
objectius següents:
• Promocionar artistes.
• Donar visibilitat als projectes amb la col·laboració d’altres festivals de 

videodansa.
• Potenciar la col·laboració entre el món audiovisual i el de la dansa.
• Connectar artistes de diferents cultures i nacionalitats d’arreu del món.
• Crear un espai de contacte entre artistes del sector.
• Potenciar i donar a conèixer la videodansa, una disciplina artística molt 

recurrent entre artistes, però encara poc coneguda a escala internacional.

Durant els tres dies que va durar el festival, es va afavorir la creació d’una 
xarxa de contactes per als artistes participants, connectant-los entre ells, 
també amb els professionals assistents i, per descomptat, amb el seu públic. 
Com que hi havia interès per integrar artistes de cultures d’arreu del món, 
es van acceptar peces internacionals i no es van crear categories distintives 
de nacionalitat, ja que es volia trencar barreres entre cultures i reivindicar la 
diversitat de l’expressió artística d’arreu del món.

Un dels atractius del festival és que atorga premis i reconeixements en les 
categories de crítica social, videodansa artística, videodansa amb animació 
i l’especial COVID-19. Per a això, es va comptar amb un jurat entès en la 
matèria. En aquesta edició, el jurat va estar integrat per artistes reconeguts 

11 - 13 de juny de 2021
Brussel·les (Bèlgica) 

Lens Dans Videodance 
Festival

Lens Dans Videodance 2021

https://www.lensdansfest.com/
mailto:lensdans%40gmail.com?subject=
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Espai de projeccions a l’interior de La Vallée. 

Presentació de treballs artístics. 

Lens Dans Videodance 2021

del món de la dansa i l’audiovisual d’origen català, canari i belga, que van 
estar dinamitzats per les artistes catalanes Mar Badal i Anita Astrid, dues de 
les organitzadores del festival. Els membres del jurat van ser: Derek Pedros 
(videomaker), Anneke Ghysens (ballarina), David Jakowbski (videomaker), 
Aina Lanas (ballarina), Àngels Margarit (ballarina catalana i directora del 
Mercat de les Flors) i Marc Costa (videomaker).

Participació catalana

El festival va comptar amb la participació dels artistes i professionals del sector 
Àngels Margarit, Aina Lanas, Anita Astrid, Marta Arjona, Mar Badal, Aida González, 
Albert Carreras, Júlia Garcia, Marc Costa, Mata Kosieradzka i Eva Campos. D’altra 
banda, l’oficina de l’ICEC a Brussel·les va fer el seguiment del festival. 
 

Valoració

Per ser la primera edició del festival, la majoria dels objectius que el col·lectiu 
de creadores del Lens Dans es proposaven es van aconseguir: projectar 
de manera internacional una disciplina que combina la dansa i el vídeo, 
promocionar artistes que hi treballen, sobretot els més emergents, donar 
visibilitat als projectes, connectar artistes de diferents cultures i nacionalitats 
d’arreu del món i potenciar i donar a conèixer la videodansa.

Amb vista a futures edicions, el festival haurà de repensar dues decisions 
importants: si vol continuar fent una edició de tres dies o de menys durada i 
si vol continuar tenint la seva projecció internacional des de Brussel·les o des 
d’altres ciutats europees com era la primera intenció de les organitzadores. 
Des del nostre punt de vista, malgrat els ajornaments del festival, motivats 
per la pandèmia de la COVID-19, celebrar-lo a Brussel·les va ser un encert i el 
públic va respondre. Professionals i espectadors tant del sector audiovisual 
com del món de la dansa es van citar, en diferents moments, en el festival. 

D’altra banda, la campanya de comunicació que va dur a terme el festival, molt ben 
dissenyada i efectiva per arribar a nous públics i al màxim nombre d’espectadors, 
va aconseguir connectar amb diferents perfils de públic i professionals. Persones 
de totes les edats i de diferent estatus econòmic i social que tenien interès en 
la dansa o el vídeo es van submergir en el món de la videodansa i van descobrir 
totes les possibilitats que aquesta disciplina ofereix.

Falta veure si el festival alternarà la seu, però el fet de ser una disciplina que 
es pot mostrar fàcilment en espais no convencionals li permet tenir flexibilitat 
i versatilitat. Igualment, els artistes catalans que estiguin treballant aquesta 
disciplina i vulguin entrar en contacte amb el seu sector professional, sigui 
del país que sigui, poden presentar el seu projecte a la pròxima convocatòria i 
donar a conèixer el seu talent. La bona acollida de la primera edició fa pensar 
que és un projecte amb projecció i amb capacitat per créixer. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Juny de 2021

Actuació de dansa i videoart durant el festival.
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 2004
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: gener de 2022 (dates 

pendents de confirmació)
• 16 espectacles (sala)
• Matadero Madrid, Teatros del Canal i 

sala Cuarta Pared 
• 400 professionals inscrits (250 en format 

presencial i 150 en format virtual)
• Participació principalment estatal
• Públic professional (algunes 

representacions s’obren al públic 
general)

• Gratuït per als professionals

Organització

Asociación de Empresas Productoras de 
Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid 
(Artemad)
C/ Mayor, 6, 5.º, oficina 2 bis
28013 Madrid
Tel. 915 212 164
www.madferia.com
info@madferia.com
secretaria@madferia.com
 
Persones de contacte:
Javier Pérez-Acebrón, direcció artística
Milagros L. Hernández, coordinació de 
professionals

Descripció general             

Madferia, la fira d’arts escèniques de la Comunitat de Madrid, reuneix 
habitualment cada mes de gener a Madrid companyies, programadors, 
distribuïdors, productors i altres agents de les arts escèniques de tot l’Estat 
espanyol. El seu objectiu principal és generar mercat en les arts escèniques de 
petit i mitjà format i afavorir-lo. Generalment s’exhibeixen 16 espectacles de sala 
que se seleccionen d’entre les propostes rebudes a través d’una convocatòria 
pública. L’exhibició és de peça sencera i incorpora teatre, dansa i circ. 

Aquesta edició del 2021 va canviar circumstancialment de dates amb motiu 
de la pandèmia i es va celebrar al juny, tot i que es preveu que el 2022 torni 
a les dates habituals de gener. El format va ser híbrid i s’hi van veure peces 
d’Andalusia, Catalunya, Galícia, les Illes Balears, València i Portugal. 

Madferia és organitzada per l’Asociación de Empresas de Artes Escénicas de la 
Comunidad de Madrid (Artemad), integrada per petites i mitjanes companyies 
d’arts escèniques de la Comunitat de Madrid. Aquest és un fet insòlit dins 
el panorama actual dels mercats estatals d’arts escèniques, generalment 
impulsats i organitzats per les administracions locals i autonòmiques. 
Madferia té el suport econòmic de l’Ajuntament de Madrid, la Comunitat de 
Madrid i el Ministeri de Cultura (Inaem) i està associada a la xarxa estatal de 
fires d’arts escèniques Cofae (www.cofae.net).

Madferia ha vist com en cada edició s’ha anat incrementant el nombre 
d’acreditats professionals registrats. La programació artística i les interessants 
activitats professionals que s’hi organitzen expliquen aquest interès creixent 
entre els agents culturals per Madferia.

Entre les activitats professionals que, en general, omplen els matins de 
Madferia, es poden trobar taules rodones, tallers, presentacions de projectes, 
presentacions d’equipaments i speed meetings (fòrum de negocis).

Participació catalana

Una producció catalana va formar part de la programació de Madferia 2021, 
integrada per 16 propostes escèniques en total. Va ser Sopa de piedras, 
d’Engruna Teatre. 

A més, a Madferia es va presentar l’estudi de Cofae ¿Quién va a cada feria?, 
¿De dónde somos, a dónde vamos? La movilidad de los profesionales 
estatales de las AAEE a las ferias de Cofae, a càrrec dels seus autors, Isabel 
Fernández i Pau Llacuna, exgerent de FiraTàrrega. 

15 - 18 de juny de 2021
En línia / Madrid

Madferia

Madferia 2021

https://www.madferia.com/
mailto:info%40madferia.com?subject=
mailto:secretaria%40madferia.com?subject=
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Valoració

Madferia és una cita important per als agents del panorama escènic estatal. 
La programació artística inclou 16 espectacles, un nombre important dels 
quals són de la Comunitat de Madrid, i és generalista, ja que s’hi poden trobar 
totes les disciplines escèniques. D’altra banda, les activitats adreçades a 
professionals han anat creixent molt i molt ràpidament en els darrers anys, fet 
que l’ha consolidat com un punt de trobada interessant. 

Al seu progressiu èxit segurament hi contribueix el fet que es faci a Madrid. Els 
professionals aprofiten la seva estada a la capital espanyola per fer contactes 
institucionals, agendes paral·leles, reunions i visites a equipaments, però 
també per veure espectacles de la cartellera madrilenya el divendres, últim 
dia de Madferia, possibilitat que s’ofereix als programadors gràcies a acords 
amb els teatres i les sales de la ciutat.

Esther Campabadal,
ICEC Barcelona

Juny de 2021
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LLIBRE INFANTIL I JUVENIL

Informació tècnica

• Any de creació: 1963
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: 21-24 de març de 2022 
• País convidat d’honor: Sharjah (Emirats 

Àrabs)
• Públic professional (acreditat)
• Participació internacional: 75.000 visites

Organització

Fiera Bologna
Piazza Costituzione, 6
40128 Bolonya (Itàlia)
Tel. +39 51 282111
bookfair@bolognafiere.it

Persones de contacte:
Elena Pasoli, directora 
Marzia Sampaoli / Cristina Pancaldi 
Tel. +39 51 282361
c.pancaldi@bolognafiere.it

Descripció general             

La Fira de Bolonya és una de les trobades més importants per als professionals 
del sector editorial orientat al públic infantil i juvenil. És el gran aparador de les 
editorials infantils per vendre i comprar drets d’autor, establir nous contactes 
internacionals i conèixer les últimes tendències del sector. 

La 58a edició de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya (BCBF), que va tenir lloc 
del 14 al 17 de juny, va tornar a ser en línia.

La BCBF, la primera edició de BolognaBookPlus, una nova iniciativa de 
BolognaFiere que estén l’oferta de BCBF a un públic professional més ampli de 
la indústria editorial mundial, i la BLTFGlobal Rights Exchange, plataforma en 
línia dedicada exclusivament a l’intercanvi de drets internacionals i a distribuir/
llicenciar contingut per a joves que cobreix un total de 21.000 títols i 180 
propietats intel·lectuals carregades, van tancar amb més de 75.000 visites de 
tot el món que van poder accedir de manera gratuïta al web de la BCBF, amb un 
augment del 55% de pàgines vistes en comparació de l’edició virtual anterior. 

Segons dades de la fira, hi van participar 16.000 professionals en les diferents 
iniciatives programades, amb més de 300 hores i 3.000 espectadors en directe. 
Uns resultats excel·lents per a la primera edició de la BBPlus. 

Les conferències i els esdeveniments estan disponibles des del 24 de juny a la 
carta i els esdeveniments de la BCFB i la BLTF van estar accessibles de manera 
gratuïta des del 31 d’agost.

La fira d’aquest any va oferir més de 250 esdeveniments programats a BCBF, 
BolognaBookPlus i BLTF: 

• 10 exposicions a través de la plataforma BCBF Galleries.
• 20 guanyadors dels premis internacionals BCBF anunciats en línia durant 

la fira.
• 800 expositors registrats a la BCBF / BLTFGlobal Rights Exchange (una 

plataforma en línia dedicada exclusivament a l’intercanvi de drets 
internacionals i a distribuir/llicenciar contingut per a joves, establerta 
en col·laboració amb PubMatch sota els auspicis d’Aldus Up – European 
Book Fairs Network, un projecte cofinançat per la Unió Europea com a 
part del programa Europa Creativa), que cobreix un total de 21.000 títols 
i 180 propietats intel·lectuals carregades.

• 240 joves il·lustradors de 40 països diferents, que van participar en la 
24h Illustrators Marathon el 12 de juny, connectant pràcticament tots els 
punts del món en una emocionant marató professional.

• 900 il·lustradors de 72 països, que van decorar el Wall Illustrators virtual 
amb les seves obres. 

14 - 17 de juny de 2021
En línia / Bolonya (Itàlia)

Bologna Children's Book 
Fair! digital 

Bologna Children's Book Fair 2021

mailto:bookfair%40bolognafiere.it?subject=
mailto:c.pancaldi%40bolognafiere.it?subject=
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A banda de l’exposició d’il·lustradors, que es va iniciar el 27 de juny en una 
extensa gira internacional, els esdeveniments i les exposicions de la BCBF 
van romandre accessibles a través de la plataforma digital fins al 31 d’agost.

Les xarxes socials de la fira van acompanyar la seva comunitat virtual a 
Facebook (61.500), Instagram (60.000), Twitter (13.800) i LinkedIn (6.000), on van 
ampliar el contingut d’esdeveniments específics i donar veu a un públic molt 
participatiu del nou format. 

La primera edició de BolognaBookPlus, una nova iniciativa de BolognaFiere 
que estén l’oferta de BCBF a un públic professional més ampli de la indústria 
editorial mundial, comissariada pel director convidat Jacks Thomas, juntament 
amb el seu equip del Regne Unit, va oferir un ampli programa exclusivament 
professional organitzat en línia en col·laboració amb l’AIE (Associació d’Editors 
Italians). La iniciativa va començar amb la conferència inaugural “Forging 
Forward: The Pandemic - An Interruption, or Opportunity to Rethink?”, que va 
resultar ser un moment valuós per planificar el futur de la publicació mundial 
amb experts de la indústria internacional, organitzada en col·laboració amb 
l’IPA (Associació International d’Editors) en el marc d’Aldus Up.

Segons Elena Pasoli, directora d’exposicions de la Fira del Llibre Infantil de 
Bolonya, la BolognaBookPlus marca un punt d’inflexió en la història de la BCBF: 
per primera vegada en els seus 58 anys d’història, a banda dels més de 250 
esdeveniments, en format virtual aquest any, Bolonya va reunir professionals 
de la indústria editorial mundial per debatre els temes clau per a tota la 
indústria editorial en aquest moment concret, no només de l’edició infantil.

“La pandèmia no ens ha aturat!”, va dir Jacks Thomas, director convidat de la 
BolognaBookPlus. “El llançament de la BolognaBookPlus el 2021 ha estat un desafiament 
i una il·lusió a parts iguals i estem encantats amb la producció, que és una base sòlida 
sobre la qual es pot construir encara més l’oferta a mesura que avancem”.

BolognaFiere va invertir els seus recursos i experiència per aprofitar al màxim 
les moltes oportunitats disponibles a través de la tecnologia digital que 
s’utilitza àmpliament per organitzar la fira enguany, aprofitant-la com a recurs 
i una oportunitat per als professionals de fer negocis i continuar reunint-se 
molt més enllà dels quatre dies de l’esdeveniment mateix. 

La nova edició de la plataforma Global Rights Exchange es va configurar 
específicament per a un ús actiu durant tot l’any; la nova àrea Open Up – BCBF 
Skill Box, que des del mes de març ha posat en marxa 14 projectes, incloent-
hi activitats i iniciatives de formació, amb la participació activa de més de 
2.000 usuaris, es va enriquir amb contingut de la BolognaBookPlus, que està 
disponible per a la compra a demanda des del 24 de juny. Els esdeveniments 
BCBF i BLTF van estar accessibles gratuïtament fins al 31 d’agost.

La 59a Fira del Llibre Infantil de Bolonya de l’any vinent torna a la seva data 
habitual de primavera i està programada entre el 21 i el 24 de març de 2022. El 
convidat d’honor serà Sharjah, inicialment previst per a la fira del 2020.

Monika Ganzenmüller, Àrea de Mercats 
Juny de 2021
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DANSA

Informació tècnica

• 19a edició de la Biennale i 7a edició del 
Focus Danse 

• Any de creació: Biennale de la Danse el 
1997 i Focus Danse el 2008

• Periodicitat: biennal
• Pròxima edició: dates pendents de 

confirmació 
• Organitzat per la Biennale de la danse, 

l’Institut Français, el CCNR/Yuval Pick, 
el Centre Chorégraphique National de 
Rillieux-la-Pape i l’Office national de 
diffusion artistique (ONDA)

• Espais: Usines Fagor, la Maison de la 
Danse, Théâtre Nouvelle Génération i Le 
Radiant

• Participació internacional 
• 1.100 professionals inscrits a la 

plataforma en línia 
• 500 professionals acreditats 
• 19 propostes exclusivament per als 

professionals (trobades, workshops, 
col·loquis, converses)

• 16 espectacles francesos i 
internacionals (tarda-nit)

• 6 conferències i taules rodones
• 44 països representats 
• Acreditació gratuïta 

Organització

Les Biennales de Lyon
3, rue Edouard Herriot
69001 Lyon
Tel. +33(0) 4 27 46 65 60   
info@biennale-de-lyon.org
www.biennale-de-lyon.org

Descripció general             

Del 8 a l’11 de juny va tenir lloc la 7a edició de Focus Danse, la trobada 
professional organitzada en el marc de la Biennale de la danse de Lyon per 
l’Institut Français, el CCNR/Yuval Pick, el Centre Chorégraphique National 
de Rillieux-la-Pape i l’Office national de diffusion artistique (ONDA). L’edició 
fou híbrida i la majoria dels professionals van participar en l’edició en línia. 
És important recordar que la Biennale de la danse és l’esdeveniment més 
important del sector de la dansa contemporània i el que reuneix més públic i 
professionals a França. 

El Focus Danse fou organitzat amb una doble intencionalitat: posicionar-se 
com a plataforma de difusió de la creació coreogràfica francesa, adreçada a 
professionals nacionals i estrangers, i també com un espai internacional de 
diàleg per a la dansa. A aquesta edició es van acreditar 500 professionals en 
representació de 44 països. 

El Focus Danse, activitat adreçada únicament al públic professional, va 
proposar espectacles durant aquests quatre dies de trobades gràcies a la 
plataforma Swapcard, creada exclusivament per als 1.100 professionals que 
s’hi van acreditar. La plataforma fou l’espai on es van retransmetre totes 
les trobades professionals i, també, els espectacles de les companyies 
programades en el marc exclusiu del Focus. 

Durant el Focus es va presentar el treball de 16 coreògrafs, com ara Qudus 
Onikeku, de Nigèria però format al CNAC de Chalons en Champagne a França, 
Mathurin Bolze, Serge Aimé Coulibaly & Magic Malik de Burkina Fasso, Marlène 
Monteiro Freitas de Cap Verd, Olivier Dubois i Flora Détraz. Així mateix, en 
el marc del projecte de la Plataforma Professional Europea es van presentar 
les peces de les companyies Ana Isabel Castro, de Portugal, el Collectif Petit 
Travers i DD Dorvillier et Zeena Parkins de França, Lara Barsacq de Bèlgica, 
Agathe Djokam Tamo de Camerun, Núria Guiu de Catalunya i Compagnie 
Chata de Tunísia-França.

La novetat d’enguany fou l’Experience Fagor, amb la participació de joves 
coreògrafs com Irvin Anneix, Christophe Haleb —amb una creació en la qual 
van participar 30 joves d’un institut de la ciutat—, Brigel Gjoka & Rauf Yasit, 
Noé Soulier i Pierre Giner. 

8 - 11 de juny 2021 
En línia / Lyon (França)

Biennale de Danse de 
Lyon- Focus Danse
(Trobada professional)

Focus Dance 2021

mailto:info%40biennale-de-lyon.org?subject=
https://www.labiennaledelyon.com/
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Plataforma Swapcard de la trobada professional Focus Danse 

2021.

Focus Dance 2021

Participació catalana

El divendres 9 de juny a les 14.00 hores va tenir lloc una conversa entre Laura 
Cappelle i quatre coreògrafs, entre els quals hi havia la catalana Núria Guiu 
Sagarra, que va parlar de la seva nova creació, Spiritual Boyfriends, que va 
presentar l’endemà, 10 de juny, de 17.30 a 18.30 hores, simultàniament a Les 
Subs de Lió i en línia. 

Valoració

El Focus Danse és la trobada professional de dansa francesa per excel·lència 
i concentra, en un espai reduït, els programadors francesos i estrangers més 
influents i prestigiosos del sector. Tot i l’interès, s’ha de tenir en compte que hi 
ha un cert desequilibri entre el nombre de programadors i el de companyies 
presents, ja que realment les trobades estan adreçades als primers. 

Malgrat l’interès de la trobada, sap greu que no es mantingui la plataforma en 
línia, com a recurs i fins i tot base de dades de contactes i que no s’hi tingui 
accés més enllà dels dies de la trobada. Seria un recurs molt valuós i útil per 
a tots els professionals del sector de la dansa contemporània internacional. 

Eva Colom,
ICEC París

Juliol de 2021
 

Trobada amb els coreògrafs i els ballarins el 7 de maig a les 14.00 

hores.

Trobada del projecte Reshape liderat per l’ONDA.
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Creat el 1975 
• A l’inici, dues edicions anuals; 

actualment, una per any 
• 62a edició 
• Pròxima edició: 21-24 d’abril de 2022 

(edició híbrida) 
• Teatre KKThun i en línia 
• Periodicitat anual
• Organitzat per l’associació 

Professionnels du espectacle suisse 
• 42 espectacles, suïssos i internacionals 

a la programació oficial i 10 a SPOT 
• 6 conferències, taules rodones i 

trobades de netwoking 
• L’acreditació general fou de pagament, 

però l’acreditació a SPOT és gratuïta 

Organització

Professionnels du spectacle suisse
1, rue Haute, box 703 
2501 Bienne (Suisse)
Tel.: +41 32 323 50 85
info@bourseauxspectacles.ch
www.bourseauxspectacles.ch

Descripció general             

Del 16 al 18 de juny va tenir lloc la 46a edició de la Bourse Suisse aux 
Spectacles, organitzada per l’associació Professionnels du espectacle suisse 
en format híbrid, tot i que es va crear una plataforma en línia com a eix central, 
on es trobava tota la informació i on també es podia fer networking. Aquest 
espai en línia fou pensat, sobretot, per a aquells professionals interessats en 
la trobada, però que no podien desplaçar-s’hi. 

La fira va oferir a uns 70 artistes i formacions de cada regió lingüística suïssa 
i internacionals l’oportunitat de presentar extractes de les seves produccions 
actuals de 20 minuts de durada. Aquests extractes foren triats pels nou 
membres del comitè de selecció professional, dividit en comitè de selecció 
francòfon, alemany i italià, amb tres membres cada un. Es van rebre 181 
candidatures per a les actuacions curtes, de les quals se’n van seleccionar 40. 

El perfil dels professionals, a banda dels membres de la xarxa organitzadora, 
era majoritàriament de programadors, festivals, mitjans de comunicació i 
institucions. 

La majoria de les candidatures rebudes procedien de Suïssa, Alemanya, 
Bèlgica, França i Itàlia. 

A causa de la situació sanitària no es va poder organitzar la zona d’estands 
clàssica de la fira, un dels punts de trobada amb més activitat de la fira i allà 
on habitualment es trobaven els professionals i les companyies i artistes per 
fer negocis. Així i tot, es poden destacar les activitats següents:

• Nit inaugural: la fira va arrencar amb un programa artístic divers 
dissenyat especialment per a l’ocasió, i la gala fou emesa en directe a la 
plataforma digital de la fira.  

• Extraits de spectacles: dijous i divendres, 40 artistes i companyies van 
presentar extractes de 20 minuts de les seves produccions actuals. Els 
fragments dels espectacles es van representar al Teatre KKThun i es van 
emetre en directe a la pàgina web de la fira.  

• Selecció internacional: aquesta finestra del programa mostra 
enregistraments de 10 minuts de dos artistes i companyies estrangeres 
que van ser seleccionats per als Extraits de spectacles, però que no van 
poder desplaçar-se a Thune.  

16 - 18 de juny 2021 
Híbrida / Thoune

Bourse Suisse aux
Spectacles

Bourse Suisse aux Spectacles 2021

mailto:info%40bourseauxspectacles.ch%20%E2%80%89?subject=
https://www.bourseauxspectacles.ch/
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• SPOT: novetat d’aquesta edició i que es va dur a terme el dijous 10 i el 
divendres 11 de juny. Es tracta d’un nou format de trobades exprés que 
permet als artistes i les companyies presentar en 5 minuts un teaser del 
seu projecte actual. El comitè de selecció està format per tres membres, 
dos programadors i una periodista. Els dos eixos d’aquesta trobada 
específica foren SPOT.tour, on es van presentar produccions per portar 
de gira a altres regions lingüístiques, scènes nationales i internacionals 
en diversos idiomes, i SPOT.form, propostes que no estaven adaptades 
al format clàssic de 20 minuts d’espectacle i, sobretot, propostes 
de carrer i formats híbrids i digitals. Es va fer només en digital a la 
plataforma Zoom. Van rebre 59 candidatures, de les quals en van 
seleccionar 10.  

• Exposition digitale: aquest espai va oferir als artistes i els distribuïdors 
acreditats, així com als socis i les agències, l’oportunitat de posar-
se en contacte entre ells, de programar espectacles, de negociar i 
d’organitzar-se en xarxes de treball. 

Participació catalana

No es té constància de participació catalana, més enllà de la presència de la 
delegada de l’ICEC a París. 

Valoració

La Bourse Suisse aux Spectacles és la trobada més important del sector 
professional de les arts escèniques a Suïssa i la millor porta d’entrada per a 
les companyies internacionals que volen accedir al circuit del país. La varietat 
dels perfils professionals dels participants assegura a les companyies, els 
artistes i els distribuïdors aprofitar la trobada i poder ampliar la xarxa de 
contactes de manera fàcil. 

Del 15 d’agost al 10 de setembre de 2021 estava obert el període per participar 
en els Extraits de spectacles de la pròxima edició. Tota la informació està 
penjada a la pàgina web de la fira. 

Eva Colom,
ICEC París

3 d’agost de 2021

Bourse Suisse aux Spectacles 2021



77

SECTOR EDITORIAL

Informació tècnica

• Any de creació: 1971
• Anual, 49a edició (l’any 2020 no es va 

celebrar)
• Pròxima edició: 5-7 d’abril de 2022
• En línia
• Dades de participació en línia: no 

consten
• Oberta als professionals 
• Internacional 
• De pagament o amb acreditació 

restringida gratuïta
• Països del Market focus:

 –2021: cap / 2020: Sharjah, Unió d’Emirats 
Àrabs (edició suspesa) / 2019: Indonèsia / 
2018: estats bàltics (Estònia, Letònia i 
Lituània) i Spotlight on Indonèsia / 2017: 
Polònia i Spotlight on Índia / 2016: Cap / 
2015: Mèxic / 2014: Corea / 2013: Turquia

Organització

http://www.londonbookfair.co.uk/

Reed Exhibitions Limited UK
Gateway House, 28 The Quadrant
Richmond, Surrey TW9 1DN, UK
Tel.: +44 (0)208 271 2134
www.reedexpo.com
Costumer service: lbf.helpline@reedexpo.co.uk  

Paz Jarque
International Sales Spain & Latin America
paz.jarque@thinkingabroad.com
Tel.: +34 911 382 445

EMEA Exhibitor Services (gestió de l’estand/
mobiliari)
EMEA.ExhibitorServices@freemanco.com
Tel.: +44 (0) 247 6309 236
www.freeman-emea.com 

Descripció general             

La London Book Fair és un mercat global especialitzat en el sector de la 
compravenda de drets, així com en la venda i la distribució de continguts en 
diversos formats, des de l’imprès fins a l’àudio, la televisió, el cinema o les 
plataformes digitals.

L’any passat es va haver de cancel·lar, ja que, per dates, la celebració coincidia 
justament amb l’inici de la pandèmia a escala mundial, el març de 2020.

En un principi es va anunciar que l’edició de la fira del 2021 se celebraria de 
manera presencial, però la lenta recuperació de la mobilitat internacional i els 
brots de noves variants van aconsellar el format virtual. Des de l’organització 
es va sondejar la viabilitat de fer la fira en format híbrid, però la part presencial 
hauria quedat molt limitada als professionals britànics, amb la qual cosa 
s’hauria perdut un dels punts forts d’aquest esdeveniment com és la seva 
vessant internacional.

Així doncs, enguany tots els esdeveniments es van traslladar al món virtual, des 
de les taules rodones i conferències fins als estands virtuals de les empreses, 
passant per les reunions entre agents literaris, scouts, editors, traductors o 
autors o altres professionals del sector editorial. Tota l’activitat va ser accessible 
des de la plataforma de la fira, oberta fins al 16 de juliol, per poder veure els 
continguts on demand. Per poder accedir-hi n’hi havia prou d’inscriure-s’hi, 
sense cap cost.

Com que era en línia, aquest any les activitats al voltant del Market Focus i 
l’Spotlight van quedar suspeses i es reprendran en la pròxima edició presencial, 
quan sigui possible garantir-ne una bona visibilitat. El Market Focus 2022 serà 
Sharjah (Unió d’Emirats Àrabs) i l’Spotlight l’ostentarà Catalunya.

En una edició abans de la pandèmia s’arribava als més de 25.000 acreditats i es 
duien a terme més de 200 seminaris i conferències.

Presència catalana

Les accions conjuntes que l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i 
l’Institut Ramon Llull (IRL) van presentar a la London Book Fair configuren un 
ampli programa cultural i professional sobre la literatura i el sector editorial 
català, i van servir per escalfar motors per al Catalan Culture Spotlight, que 
tindrà lloc a Londres en el marc de la fira el 2022. El programa Spotlight facilita 
que els mercats editorials seleccionats col·laborin amb la London Book Fair 
per promoure la seva literatura entre els professionals internacionals que hi 

21 de juny - 1 de juliol de 2021 
En línia

London Book Fair 2021

London Book Fair 2021 

https://www.londonbookfair.co.uk/
https://rxglobal.com/
mailto:lbf.helpline%40reedexpo.co.uk?subject=
mailto:paz.jarque%40thinkingabroad.com?subject=
mailto:EMEA.ExhibitorServices%40freemanco.com?subject=
https://www.freeman.com/emea/?locale=en_gb
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Presentació de Catalan Arts Books a càrrec de Maria Basora, 

directora de l’Àrea de Mercats.

assisteixen, fent èmfasi en el món anglosaxó. Des d’aquesta perspectiva, 
l’organització d’un Catalan Spotlight l’any 2022 esdevindrà una gran oportunitat 
per a una presència més gran de les produccions editorials catalanes en els 
mercats del llibre globals i, en particular, anglosaxons.

Així doncs, en el focus Catalan Culture Spotlight 2022, l’IRL i l’ICEC organitzaran 
un programa de reunions entre editorials i agències catalanes i editors britànics 
i nord-americans en quatre línies diferents: narrativa, no-ficció, llibres infantils 
i juvenils i il·lustració. L’objectiu de les reunions entre editors i agents catalans 
i editorials de llengua anglesa és promoure la venda de drets de traducció 
d’obres de la literatura catalana.

Pel que fa a l’edició d’enguany, dins el programa cultural 2021, el dimarts 22 
de juny es va celebrar el panel “A world to be discovered: Catalan Publishing 
Business today”, amb la participació de Maria Basora, directora de l’Àrea de 
Mercats de l’ICEC; Izaskun Arretxe, directora de l’Àrea de Literatura de l’IRL, 
i Gonçal López-Pampló, director literari del Grup Bromera i membre de la 
junta directiva de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana. Eva Ontiveros, 
periodista de la BBC World Service, en va fer la moderació.

L’objectiu de la taula rodona va ser donar a conèixer les principals 
característiques de la indústria editorial en català i valorar el seu potencial 
creatiu i econòmic, a fi de facilitar l’establiment o l’enfortiment de vincles 
amb les editorials internacionals. També es van presentar les principals eines 
institucionals de suport a la traducció d’obres de la literatura catalana a altres 
llengües.

Així mateix, en aquesta sessió es va donar a conèixer la nova publicació Catalan 
Publishing Houses Directory, que l’ICEC ha editat sota la marca Catalan Arts-
Books. Aquest nou catàleg en línia d’editorials catalanes és una eina per donar 
suport a la internacionalització del sector i connectar les empreses amb seu a 
Catalunya amb professionals d’arreu interessats a descobrir nous treballs. El 
catàleg s’ha produït en col·laboració amb dues de les principals organitzacions 
que representen el sector: el Gremi d’Editors de Catalunya i Editors.cat.

Seguint amb el programa cultural, els dies 29 i 30 de juny, respectivament, 
l’Institut Ramon Llull va organitzar dues trobades. La primera, el 29 de juny, en 
format de debat sobre narrativa breu, buscava valorar la publicació en aquests 
darrers anys de diversos reculls de contes en anglès, i la segona era una 
conversa sobre el procés de traducció literària amb la participació de Peter 
Bush, premiat traductor anglès, i Ferran Ràfols, reconegut traductor al català, 
sota la moderació d’Uta Staiger, directora del European Institute del University 
College London (UCL).

En paral·lel, durant els dies de la Fira es va dur a terme un programa pilot de 
reunions professionals entre editorials i agències literàries catalanes, d’una 
banda, i editorials britàniques i nord-americanes, de l’altra banda (reunions de 
match-making).

London Book Fair 2021 

 Trobada SPOT 2021 | Trobada.

Trobada SPOT 2021 | Cia. Fabrizio Rosselli, espectacle Bakeké.

https://hub.londonbookfair.co.uk/the-catalan-publishing-sector-at-the-london-book-fair-2021/
https://www.londonbookfair.co.uk/en-gb/whats-on/seminar-programme/sessions-details.2124.64557.a-world-to-discover-catalan-publishing-business-today.html
https://www.londonbookfair.co.uk/en-gb/whats-on/seminar-programme/sessions-details.2124.64557.a-world-to-discover-catalan-publishing-business-today.html
https://issuu.com/icec_generalitat/docs/cata_leg_editorials_2021?fr=sZWM0Mzc3MDAy
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Valoració

Des de l’organització de la LBF es va valorar que no podia passar un altre 
any sense que s’oferís un marc per a la recuperació de les relacions dins la 
comunitat internacional del llibre que habitualment es gesten en aquesta fira 
londinenca.

Tot i la intenció inicial de tornar a la presencialitat, les dades de la pandèmia i 
les actuals restriccions per entrar al Regne Unit no ho van aconsellar.

En aquest cas, doncs, el format virtual es va presentar com una solució temporal, 
a l’espera de poder tornar al món físic de trobades presencials, conferències 
en auditoris i mercat amb estands físics.

La versió virtual de la LBF, a través d’una plataforma dissenyada a mida, va 
complir correctament la funció de ser lloc de contacte i espai des d’on accedir 
als continguts.

Dit això, el format no potenciava de la mateixa manera les trobades o la 
possibilitat de fer nous contactes com hauria estat en el món físic. 
Totes les expectatives estan posades en la pròxima edició presencial l’any 
que ve, on la presència dels professionals catalans estarà reforçada sota el 
paraigua de la Catalan Culture Spotlight, amb moltes i diverses oportunitats de 
fer contactes i negoci.

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres

26 de juliol de 2021

London Book Fair 2021 
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ARTS DE CARRER I CIRC

Descripció general             

El General Meeting de la xarxa Circostrada va tenir lloc, presencialment, a Alès 
(Occitània), del 29 de juny al 3 de juliol passat a Le Cratère – Scène Nationale 
d’Alès i en el marc del festival Cratère Surfaces – Alès International Outdoor 
Festival, del Focus Territoires & Arts de l’Institut Français i de la Plénière de 
la Coopérative de Projets Européens d’Occitanie en Scène, l’agència cultural 
d’Occitània. Tres esdeveniments diferents, però amb una coordinació comuna 
en què cada entitat va poder aportar la seva manera de treballar i d’assolir els 
objectius que s’havien marcat conjuntament. A banda de les tres entitats i de 
Le Cratère, l’agència Produccions BIS, que coneix molt bé l’escena creativa 
catalana, es va encarregar de la producció de la trobada, a més de coordinar, 
cada any, la part professional del festival. 
 
Durant els quatre dies, van participar-hi un total de 170 professionals 
internacionals provinents de 27 països europeus i de fora d’Europa, entre els 
quals es poden destacar Bulgària, Burkina Faso, Itàlia, Egipte, el Txad, Líban, 
Letònia, Lituània, Portugal, el Regne Unit, Romania i Sèrbia, entre d’altres. El 
perfil dels professionals participants fou molt variat entre programadors, 
festivals, institucions, agències creatives, centres d’art, distribuïdors i, també, 
representants de xarxes. 

El fil conductor de la trobada fou “Art & territoire”. Durant els cinc dies, 
aquesta temàtica va ser present i fou la font d’inspiració per a cada una de les 
discussions i taules rodones. Les diferents activitats programades es van dur 
a terme a Le Cratère, La Verrerie d’Alès (Pôle Cirque), la biblioteca municipal, 
La Bambouseraie en Cévennes (al municipi de Génerargues) i Saint-Ambroix, 
municipi situat a 15 km d’Alès.

Es poden destacar les activitats següents: 

• Keynotes: el primer dia després de la benvinguda, John Takara va fer 
una conferència sobre la natura i com els humans ens hem de relacionar 
amb els altres éssers vius. L’últim dia, Lea Dant, artista que treballa en 
l’espai públic des de fa anys, va fer una intervenció a tall de conclusió.  

• Quatre taules rodones: “Living Together”, “Unsuspected resources/
treausures”, “Bottom-up Urban Planning” i “Territories with weakened 
ecosystemps”.  

• Dues sessions de presentació de projectes, una amb projectes 
d’Occitània i una altra de vuit projectes internacionals.  

Informació tècnica

• Any de creació: 2014
• 31a edició (General Meeting)
• Organitzat en el marc del festival 

Cratère Surfaces 
• 170 participants provinents de 27 països
• 4 taules rodones i 2 sessions de 

presentacions de projectes
• Participació internacional
• Acreditació gratuïta (membres de la 

xarxa o convidats) 

Organització

Circostrada (Artcena) 
68, rue de la Folie Méricourt
75011 Paris (France)
Tel.: +33 (0)1 55 28 10 10 
www.circostrada.org 
laura.gerard@artcena.fr 

29 de juny - 3 de juliol de 2021
Alès (França)

Circostrada General 
Meeting- Festival
Cratères Surface 

Circostrada 2021

https://www.circostrada.org/en
mailto:laura.gerard%40artcena.fr%20?subject=
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• Tres sessions més informals per afavorir el networking entre tots els 
participants, una de benvinguda i les altres dues altres on es van separar 
els participants per grups més petits per fer ice breaking i ampliar la seva 
xarxa de contactes. 

Presència catalana

Es pot destacar la presència d’Anna Giribet i Maria Capell, directora artística 
i tècnica de programació de FiraTàrrega, respectivament, de Nini Gorzerino, 
cap de projectes a la Central del Circ de Barcelona, i dels dos creadors del 
projecte NCNC Film (Nuevo Cinema Neo Cinetico) Looking for Maria, Gary 
Shochat i Prisca Villa, ambdós també membres de la companyia Kamchatka 
i que vingueren a presentar aquest projecte, desvinculat de la companyia, el 
dijous 1 de juliol, a la sessió de presentació de projectes en curs. 

Valoració

Un dels punts forts dels seminaris de Circostrada i de les dues trobades 
organitzades alhora va ser sempre la capacitat de reunir professionals vinguts 
de territoris molt diversos i afavorir la trobada entre perfils i maneres de fer 
molt diferents. Durant tota la trobada es van fer paleses les ganes de tots els 
professionals participants de retrobar una certa normalitat, de poder reunir-se, 
després del parèntesi forçat a causa de la pandèmia de la COVID-19. Es notava 
una certa efervescència i un retorn a converses per llançar nous projectes de 
cooperació internacional i creació. 

Per raó del context sanitari i el nombre limitat de participants, només hi podien 
participar els professionals convidats, és a dir, no fou tan oberta com acostuma 
a ser, però, així i tot, i gràcies als temps de networking en petit grup, es va 
poder entrar en contacte amb nous professionals i ampliar la nostra xarxa de 
contactes. 

Tot i que per participar en aquesta edició calia ser membres de la xarxa 
o convidat, Circostrada n’organitza d’altres que estan obertes a tots els 
professionals del sector del circ i de les arts de carrer interessats. 

Eva Colom Valageas,
ICEC París

9 d’agost de 2021

Taula rodona “Living Together”, dimarts 29 de juny.

Circostrada 2021

 T Presentació del projecte Looking for Maria, NCNC Film, dijous 

1 de juliol.

La peça Pousser les murs, de Rémi Luchez, dimecres 30 de juny.
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MÚSICA I TECNOLOGIA 

Informació tècnica

• Any de creació: 2017 
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: 5-8 de juliol de 2022 
• Espais: en línia (a causa de la COVID-19) 
• Professional i públic: més de 1.000 

inscrits 
• Nacional i internacional 
• Gratuït

Organització

Wallifornia MusicTech ASBL 
Rue Auguste Hock, 21 
4020 Liège (Belgique) 
info@walliforniamusictech.com  
www.walliforniamusictech.com   
 
Persones de contacte:  
Yvan Boudillet 
Fundador de TheLynk 
Tel.: +33(0)672365845 
https://thelynk.io/  

Gérôme Vanherf 
Cofundador de Wallifornia MusicTech – 
COO de LeanSquare 
gerome@leansquare.be  

Descripció general             

Wallifornia se celebra anualment a Lieja amb l’objectiu de posicionar Bèlgica 
com un dels principals centres de la promoció de la music tech, els videojocs, 
els e-games i la innovació. Reuneix principalment professionals (artistes, 
emprenedors, start-ups, agents, innovadors, desenvolupadors i inversors) per 
incentivar el networking i, d’aquesta manera, fomentar el desenvolupament de 
nous projectes. Es caracteritza per impulsar la inversió en empreses emergents, 
connectant-les amb una àmplia xarxa d’agents del sector, i per potenciar start-
ups i donar-los suport mitjançant programes d’acceleració i mentoria. 

El programa de la cinquena edició es va dividir en quatre grans blocs: creació 
d’IA; fans i continguts; dades, estadístiques i anàlisi, i espais intel·ligents. Va 
comptar amb la participació de 89 ponents, repartits en un total de 29 sessions 
de diferent temàtica i amb un format moderador-ponents, en les quals també 
s’oferia la possibilitat al públic d’interactuar a través del xat habilitat. Aquestes 
sessions van servir no només per posar de manifest les especificitats i les 
tendències de la music tech i l’e-sport tech, sinó també per abordar i explorar 
les múltiples possibilitats d’interacció i retroalimentació que hi ha entre aquests 
dos sectors. 

Paral·lelament, el seu programa d’acceleració de start-ups —Wallifornia 
MusicTech Virtual Accelerator— va seleccionar 15 empreses emergents (a partir 
de 150 aplicacions rebudes de més de 30 nacionalitats), que durant 10 setmanes 
van rebre l’assessorament de mentors i experts i van poder fer networking amb 
agents rellevants del sector. 

Segons les dades facilitades pels organitzadors, en la cinquena edició 
Wallifornia va comptar amb més de 1.000 inscrits d’aproximadament 50 
nacionalitats. Un cop finalitzada la trobada, tot el contingut generat es va pujar 
de manera oberta tant a la mateixa plataforma de conferències habilitada per 
Wallifornia com a través del seu canal de YouTube.

La trobada es porta a terme gràcies a la col·laboració amb LeanSquare (www.
leansquare.be), fons d’inversió de capital de risc que té com a objectiu invertir 
en empreses emergents; Digital Wallonia (www.digitalwallonia.be), la marca 
per a la transformació digital del govern de la regió de Valònia, i The Lynk (www.
thelynk.io), empresa dedicada a crear lligams entre les indústries creatives i 
start-ups. 

6 - 9 de juliol de 2021
En línia

Wallifornia

Wallifornia 2021

mailto:info%40walliforniamusictech.com%20?subject=
https://walliforniamusictech.com/
https://thelynk.io/
mailto:gerome%40leansquare.be%20%20?subject=
http://www.leansquare.be/
http://www.leansquare.be/
https://www.digitalwallonia.be/fr
https://thelynk.io/
https://thelynk.io/
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Sessió inaugural de Wallifornia 2021.

Sessió de debat “Smart venues & festivals – The new customer 

journey”.

Entrega dels premis Wallifornia Accelerator.

Presència catalana

L’oficina de l’ICEC a Brussel·les va fer el seguiment de les diferents sessions 
plantejades durant el festival. 

Valoració

Per segon any consecutiu, Wallifornia va haver d’adaptar el seu format, 
presentant un programa íntegrament virtual. Tot i això, va aconseguir involucrar 
els principals agents dels sectors de la music tech i els e-sports, i durant els 
dies de la trobada va esdevenir el punt neuràlgic d’aquests sectors en l’àmbit 
belga i europeu. 

Els diferents debats van permetre veure que, tot i haver patit també les 
conseqüències de la COVID-19, aquests sectors tenen els recursos, els 
coneixements i el potencial necessaris per continuar creixent malgrat la 
incertesa actual. D’altra banda, a diferència de l’any anterior, aquesta edició 
sí que va comptar amb una plataforma en línia en la qual es podia interactuar 
entre els participants, cosa que va facilitar el vital i fonamental networking. 

Es valora molt positivament el programa de mentoria per a start-ups que ofereix 
Wallifornia, ja que pot significar una empenta important per al desenvolupament 
de les empreses no només a Bèlgica, sinó també en l’àmbit internacional. El 
gran volum de sol·licituds per accedir-hi que reben anualment demostra la 
importància d’aquesta iniciativa, que permet rebre assessorament d’experts, 
guanyar en visibilitat i, de manera especial, presentar els projectes directament 
a inversors. Un cop finalitzat el programa, Wallifornia també atorga el premi a 
l’start-up amb més potencial. 

Cal destacar la gratuïtat de la trobada i la possibilitat de veure tot el contingut 
generat de manera oberta a través de la seva plataforma i del seu canal de 
YouTube. No obstant això, tot i les bones dades de participació facilitades pels 
organitzadors, costa determinar quin és realment l’impacte de la trobada, no 
només a escala quantitativa sinó també qualitativa, després de dues edicions 
consecutives totalment virtuals. 

En aquest sentit, considerem que el mercat comença a estar força col·lapsat 
de contingut virtual, fet que comporta que cada vegada sigui més complicat 
generar propostes en línia atractives que aconsegueixin mantenir l’atenció dels 
participants i aportin idees que generin debat. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Juliol de 2021

Wallifornia 2021
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ARTS ESCÈNIQUES 

Informació tècnica

• Any de creació: 2015
• Anual
• 7a edició
• MICC 2020 i 2021 en línia 
• Pròxima edició: juliol de 2022, dates per 

confirmar 
• 320 participants de 32 països
• Públic professional 
• Participació internacional 

Organització

TOHU
2345 Jarry East
Montréal (Québec) – H1Z 4P3

Persones de contacte
Ruth Wikler, MICC Director
ruth.wikler@tohu.ca
Madeleine Bernatchez, MICC Coordinator
madeleine.bernatchez@tohu.ca

Descripció general             

El Mercat Internacional de Circ Contemporani (MICC) és la trobada professional 
més important a Amèrica del Nord dedicada exclusivament a la disciplina del circ. 
Organitzat per la TOHU, espai de recerca, desenvolupament i pràctica del circ 
a Mont-real, i coincidint amb la celebració del festival Montréal Complètement 
Cirque, el mercat és un punt de trobada internacional obert a companyies, 
distribuïdors/es, creadors/es i programadors/es. Durant quatre dies tenen lloc 
conferències, tallers, trobades, showcases i presentacions de projectes. 

L’any passat, el MICC es va celebrar per primera vegada en format en línia, 
mantenint les presentacions de projectes, els monogràfics sobre diversos 
territoris i les trobades de networking en format virtual.

A més a més, també va néixer la plataforma MICC, un punt de trobada virtual al 
qual s’accedeix mitjançant una subscripció anual. Aquest nou format permet 
la celebració de pitchings de projectes de circ contemporani, grups de treball, 
xerrades i d’altres activitats al llarg de tot l’any, normalment coincidint amb la 
celebració d’altres esdeveniments sectorials. 

Enguany, la part professional en línia es va combinar amb una programació 
presencial. En aquest sentit, sis dels espectacles programats al Montréal 
Complètement Cirque Festival també es van explicar en format virtual a 
l’audiència internacional que no es va poder desplaçar fins al Quebec.

Aquesta edició del MICC va comptar amb la presència de 320 participants de 
32 països. Si ho comparem amb les dades del 2019, darrer mercat presencial, 
el nombre d’inscrits és pràcticament el mateix, però s’ha produït un increment 
de països, de 25 a més d’una trentena. Aquest 2021 es van presentar 24 
projectes de circ contemporani, disponibles per anar de gira internacional. 
La majoria de les produccions, 14 en total, eren companyies amb seu al 
Quebec, especialitzades en circ per a públic jove i dutes a terme per artistes 
interdisciplinaris, emergents o més experimentals.

També es van dur a terme presentacions actualitzades dels mapatges del sector 
del circ a diversos territoris com ara Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia i Austràlia, i es 
van compartir recursos eco en el context d’Europa i Amèrica del Nord.

Així mateix, 16 experts van impartir sis tallers pràctics sobre diversos temes 
com ara: filmar i editar vídeos de circ, elaboració de contractes, producció, etc.

Per acabar, es van celebrar trobades de networking, presencials i virtuals, per 
facilitar les converses, algunes de les quals eren per invitació, com ara els 
meetings de programadors/es repartits per territoris (Estats Units, el Canadà, 

12 - 15 de juliol de 2021 
En línia

MICC International
Market of Contemporary 
Circus  

MICC 2021
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Pitching del projecte de Claire Ducreux i Toni Mira, facilitat per 

Ruth Wilker, directora del MICC.

Presentació del mapatge Cartografía del circo en Latinoamérica, 

per Julia Sánchez i Leandro Mendoza.

Krin Haglund, presentadora de les sessions matinals del MICC 

2021.

el Quebec) i una darrera jornada dedicada a festivals i arts de carrer.

Les llengües de treball va ser el francès i l’anglès, amb un servei de traducció 
simultània per Wordly.

Ruth Wilker, directora del MICC, també va fer de facilitadora.

Els objectius del MICC, descrits per la mateixa organització, són:
• Promoure el desenvolupament del circ a l’esfera internacional i donar-hi 

suport.
• Facilitar les trobades entre artistes i programadors/es, encoratjar el 

debat i les oportunitats.
• Desenvolupar xarxes en l’àmbit d’Amèrica del Nord per a la programació 

i les gires de circ contemporani.
• Fer créixer el perfil dels creadors/es al Canadà.
• Garantir l’espai del circ contemporani en la recuperació i la reobertura 

de les arts escèniques postpandèmia.
• Aprofitar les oportunitats de l’espai virtual per expandir la comunitat 

MICC arreu del món, facilitant les relacions internacionals i el 
coneixement mutu i reduint les barreres. 

 

Presència catalana

Les sessions de presentació de projectes, amb el títol MICC Tour de piste, 
es van celebrar cada dia. La primera jornada va comptar amb un pitching dut 
a terme per Claire Ducreux i Toni Mira, que van presentar en línia la peça 
Avec le temps. Altres països que van fer pitchings van ser Argentina, Austràlia, 
Canadà, Bèlgica, Irlanda, el Marroc, Mèxic i Madagascar.

Així mateix, Leandro Mendoza, director artístic de Trapezi, va presentar 
la darrera versió del mapatge sobre la situació del circ a l’Amèrica Llatina: 
Cartografía del circo en Latinoamérica. El projecte forma part de les comissions 
de treball que s’han generat a través de la plataforma MICC i que permeten 
compartir bones pràctiques, problemes comuns o informació d’interès.

Valoració

Per segon any consecutiu, les activitats professionals en línia van servir 
per acostar, durant quatre dies, professionals de llocs molt diversos, d’una 
manera ben organitzada i estructurada.

Tot i així, es va trobar a faltar poder gaudir del networking presencial, malgrat 
les sessions de meet & greet (una de les quals era en persona per als 
assistents al Festival).

Les activitats es van fer respectant la franja horària del Quebec i, malgrat que 
és perfectament comprensible, això va refredar una mica la participació fora 
d’Amèrica del Nord a les activitats, que a Europa, per exemple, eren al vespre-nit.

MICC 2021

https://micc.s1.yapla.com/en/workinggroups


86

La xarxa MICC en línia, però, permet continuar connectant al llarg de tot l’any. 
La creació d’aquesta comunitat internacional de professionals del circ és un 
dels factors positius que van sorgir dels problemes de mobilitat generats 
per la pandèmia. El cost de la quota és de només 20 dòlars canadencs/any i 
permet accedir a un directori de 700 professionals de 44 països. També serveix 
per estar al cas de les convocatòries de presentació de projectes que es van 
obrint periòdicament i els continguts generats aquests dies es penjaran per 
poder ser visionats a conveniència.

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres

26 de juliol de 2021

MICC 2021

https://micc.s1.yapla.com/en/membership-1
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VIDEOJOCS 

Informació tècnica

• Any de creació: 2001
• Pròxima edició: tardor del 2021, dates 

pendents de confirmar
• Periodicitat anual (prepandèmia) 
• En línia 
• 1 conferència i 1 sessió de pitchings 
• 2.700 professionals del sector acreditats
• 60 països representats
• 15.340 cites professionals acordades
• Participació internacional 
• Preu: 

• Developer pass: 49 €
• Service provider pass: 49 €
• Publisher pass: 199 €

Organització

Connection Events France 
77, rue de Sèze
69006 Lyon (France)
Tel.: +33 472 444 420 
rthomsen@connection-events.com
www.game-connection.com 

Descripció general             

Del 19 de juliol a l’1 d’agost va tenir lloc la segona edició de la trobada Game 
Connection Europe en format 100 % digital. La primera es va celebrar del 
9 a l’11 de desembre de 2020, ja que es va anul·lar l’edició presencial que 
s’hauria d’haver fet a finals d’octubre del 2020 a París. 

A causa del context sanitari i amb la finalitat de mantenir l’activitat i el 
negoci del sector dels videojocs, Connection Events France, l’empresa 
organitzadora de la fira, va decidir crear aquest nou format de trobada en 
línia, gràcies a l’aplicació Meeting App Game Connection. 

Més que una trobada, amb activitat, l’esdeveniment consistí i se centrà en 
una plataforma en línia que durant els dies de la trobada permetia acordar 
reunions i trobades informals entre els més de 2.700 professionals acreditats 
provinents de més de 60 països. 

L’activitat de conferències i presentació de projectes fou més feble que el 
mes de desembre, atès que s’organitzà només una conferència sobre el tema 
de la monetització en el sector dels videojocs i una sessió de presentació 
de projectes de nou projectes en desenvolupament provinents de Taiwan, 
el dimarts 27 de juliol. 

Participació catalana

Un total de sis empreses catalanes es van acreditar per participar en la fira. La 
llista és la següent: Freeverse, SuperIndie.Games, Starloop Studios, Mobil8, 
Gofra Games i Antidote – UX and Pakytesting Platform for Videogames 
Studios and Publishers. 

Valoració

Connections Events France, contràriament a quan es feia la Game 
Connection al Palais des Congrès de París, no va publicar un balanç oficial 
de les dues trobades virtuals. Tot i la conferència sobre monetització i la 
sessió de pitchings de Taiwan, no hi va haver molta activitat de contingut, 

19 de juliol – 1 d’agost del 2021
En línia

Game Connection 
Online 2021 

Game Connection 2021

mailto:rthomsen%40connection-events.com?subject=
https://www.game-connection.com/
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Indicacions per utilitzar la plataforma Meeting App Game 

Connection.

Conferència “Content Licensing & Monetisation in the Gaming 

Industry”, amb J. D. Feuerstein, de l’empresa FADEL.

 Sessió de presentació de projectes de Taiwan.

ja que, bàsicament, el més important era el servei de la plataforma en línia 
que permetia demanar cites, un total de 318, amb un procediment és molt 
senzill. Així i tot, la trobada professional continua sent una de les líders 
a escala europea i reuneix professionals internacionals del sector dels 
videojocs perquè es puguin trobar i continuar fent negocis malgrat que la 
fira presencial no se celebrés. 

Eva Colom,
ICEC París

11 d’agost de 2021

Game Connection 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1988, 33a edició
• Periodicitat: anual 
• Pròxima edició: per confirmar
• Companyies nacionals i internacionals
• Professional i obert al públic 
• Gratuït

Organització

SIRF
https://sirf.co.uk
Jeremy Shine, director artístic

XTRAX
51 Old Birley Street
Hulme, Manchester
M15 5RF
United Kingdom
Tel.: +44(0)161 227 8383
info@xtrax.org.uk
https://xtrax.org.uk/project/xtrax-sirf-2021-
outdoor-arts-showcase/

Maggie Clarke, directora
Irene Segura, Project Manager – 
International Relations

Descripció general             

L’Stockton International Riverside Festival (SIRF) és un dels festivals d’arts de 
carrer més veterans del Regne Unit, amb més de tres dècades d’existència. 
El festival se celebra a la localitat de Stockton, a la vall del riu Tees, amb una 
població de quasi 200.000 habitants. Abans de la pandèmia, Stockton estava 
passant un procés de transformació econòmica i regeneració urbanística, i el 
SIRF i les arts de carrer havien de fer un paper en tots aquests canvis, sota la 
direcció artística de Jeremy Shine, bon coneixedor de les companyies catalanes 
i que assisteix des de fa anys als nostres principals mercats estratègics, com 
són Trapezi i FiraTàrrega.

Malauradament, la COVID ha fet que les dues darreres edicions del festival 
s’hagin hagut de suspendre i que només s’hagin pogut celebrar, en línia, 
les trobades professionals, organitzades per XTRAX. El festival del 2021 es 
va cancel·lar quan ja estava tota la programació anunciada, quan faltaven 
pocs dies per a la inauguració, ja que les altes dades de contagi de la zona 
ho desaconsellaven. El mes de maig, quan es planificava l’esdeveniment, els 
casos eren de 21,8 per cada 100.000 habitants, però en acostar-se la data de 
celebració s’havien disparat fins als 1.000.

De tota manera, la presència de companyies i professionals internacionals 
estava descartada, ja que el mes de juliol encara era necessari fer quarantena 
per a la majoria de viatgers i presentar tres PCR negatives. Per aquest motiu, 
s’havia apostat per un model híbrid, amb la part d’activitat professional en línia 
els dies 27 i 28 de juliol, i la programació artística i alguna activitat de networking 
presencial el 29 de juliol i l’1 d’agost.

Pel que fa a la trobada professional en línia, durant els dos dies que va durar 
l’activitat es van presentar propostes de 20 artistes d’arts de carrer, principalment 
del Regne Unit, però també de Portugal i Alemanya, amb l’assistència de més de 
130 delegats i la participació de 22 ponents internacionals. Per sectors, un 22 % 
eren promotors, un altre 22 %, professionals associats a companyies, un 26 % 
organismes de suport i un 35 % artistes.

L’esdeveniment es va fer a través de la plataforma Swapcard, on es van produir 
més de 500 connexions i es van intercanviar més de 1.000 missatges privats, 
segons dades d’XTRAX.

Els temes de debat van ser la sostenibilitat i com mantenir programacions 
amb presència internacional. Així mateix, els programadors i programadores 
de diversos festivals de renom, del Regne Unit i també internacionals, com 
FiraTàrrega, també van parlar dels seus esdeveniments. Els ponents van ser: 
Andrew Loretto, Hat Fair, Regne Unit; Mike Ribalta, FiraTàrrega, Catalunya; Bill 

28 - 29 de juliol de 2021
En línia

Stockton International
Riverside Festival (SIRF)

SIRF 2021

https://sirf.co.uk/
mailto:info%40xtrax.org.uk?subject=
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Gee, International Festival Milton Keynes, Regne Unit; Bruno Costa, Bussola, 
Portugal; Eddy Zee, Tai Kwun, Hong Kong; Gemma Thomas, Appetite, Regne 
Unit; Gert Nulens, Theater op de Markt, Bèlgica; Jan Victoor, City of Wings, 
Bèlgica; Jeremy Shine, Manchester International Arts / Stockton International 
Riverside Festival, Regne Unit; Joe Mackintosh, Out There Festival, Regne Unit; 
Kate Wood, Activate/Inside Out Dorset, Regne Unit, i Sarah Bird, Wild Rumpus, 
Regne Unit.

Tots els panels i les presentacions de projectes de les companyies es poden 
recuperar al canal de YouTube d’XTRAX. També hi ha disponible la informació i 
els enllaços compartits durant les sessions.

Presència catalana

Mike Ribalta, màxim responsable de l’Àrea Professional de FiraTàrrega, el mercat 
estratègic de les arts de carrer, va participar en el panel “Meet the Festivals”. 
En aquesta sessió, va convidar els participants a consultar la programació 
d’enguany i els va animar a assistir a l’esdeveniment.
Malauradament, enguany el SIRF no va comptar amb presència catalana en 
la part artística. A l’edició del 2020 hi havia la voluntat de programar diverses 
companyies catalanes, però la pandèmia i les dificultats en la mobilitat, i el fet 
que el festival hagi estat ajornat dues edicions, malauradament no ho van fer 
possible.

Valoració

XTRAX, l’organització amb seu a Manchester que treballa pel desenvolupament 
i la internacionalització del sector de les arts de carrer al Regne Unit, té molta 
experiència en la coordinació d’esdeveniments professionals. Fins ara, han 
estat trobades presencials i vinculades a importants festivals de les arts de 
carrer al Regne Unit, com el GDIF, Out There Festival, Freedom Festival i, també, 
el SIRF. I des de la incidència de la COVID, ha coordinat i organitzat diverses 
activitats en línia, entre les quals hi ha aquestes trobades PRO del SIRF. Tant en 
el món presencial com en el virtual, tenen accés a key players internacionals 
del món de les arts de carrer, disposats a compartir els seus coneixements.

En aquesta edició, la distribució de continguts en dues jornades va ser molt 
equilibrada i el nivell de les presentacions i les converses va ser alt. No haver 
d’invertir tot el dia fou un encert, així com l’ús de la plataforma Swapcard, 
de fàcil accés i amb totes les prestacions necessàries per a aquest tipus de 
trobades virtuals. 

Si bé la manca de presencialitat afecta especialment la part artística, i això 
és insubstituïble, pel que fa a les xerrades i a la presentació de projectes, el 
format en línia va funcionar molt bé. Es van trobar a faltar, però, les interaccions 
casuals o en actes de networking, que són difícils de replicar en línia.

Jeremy Shine, director artístic del SIRF.

Pitching d’Aoi Nakamura, codirectora artística de la companyia 

AOE.

SIRF 2021

https://www.youtube.com/channel/UCydMQj0XWcQlpP_sOUAMv9w
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Amb vista al futur, aquest tipus de trobada en línia es podria mantenir per a 
aquells que no poden desplaçar-se fins a Stockton, i combinar-la amb la 
celebració del festival amb els espectacles en viu i alguna acció de networking 
en persona, tal com en principi estava plantejat. El fet que el SIRF compti 
amb una part adreçada a professionals, sigui en el format que sigui, continua 
sent un tret que el fa destacar entre altres festivals que se celebren al Regne 
Unit, i per això esdevé un bon lloc on entrar en contacte amb programadors i 
programadores, així com amb altres col·legues del sector.

Així mateix, el SIRF és un dels festivals membres de la xarxa Without Walls, i això 
fa que altres socis es desplacin fins a Stockton per veure les produccions que 
formen part del circuit Without Walls, cosa que garanteix aquesta presència de 
programadors de festivals britànics i possibilita veure noves creacions.

Mar Pérez Unanue, 
ICEC Londres

5 d’octubre de 2021

SIRF 2021

https://www.withoutwalls.uk.com/
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MÚSICA ANTIGA

Informació tècnica

• Any de creació: 1994
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: per determinar 
• Nacional i internacional 
• De pagament amb algunes activitats 

gratuïtes

Organització

AMUZ (Festival van Vlaandaren Antwerp) 
Kammenstraat, 81
2000 Antwerpen (Belgium) 
info@amuz.be 
https://amuz.be 

Persones de contacte
Bart Demuyt, director general i artístic
bart.demuyt@amuz.be 

Descripció general             

El Laus Polyphoniae és el festival anual d’estiu organitzat per AMUZ – Festival 
van Vlaanderen Antwerp, i que està enfocat exclusivament a la música de 
l’edat mitjana i el renaixement. Des del seu inici el 1994, el festival ha crescut 
fins a convertir-se en l’únic i possiblement més gran festival mundial dedicat 
al patrimoni polifònic europeu. El centre de recerca i interpretació AMUZ i, 
en conseqüència, el seu festival s’han caracteritzat per presentar propostes 
artístiques amb un enfocament historicista, científic i rigorós, fet que els 
converteix en una de les principals referències internacionals d’aquest 
corrent estilístic. 

El Laus Polyphoniae pot arribar a acollir cada any 10.000 visitants, 
majoritàriament de Flandes, però també té la capacitat d’atreure un públic 
internacional especialitzat. Els concerts tenen lloc en diferents edificis 
històrics de la ciutat d’Anvers, com el Sint-Pauluskerk, el Sint-Andrieskerk i el 
Sint-Joriskerk, entre d’altres. 

Plantejat anualment entorn d’un tema central o un compositor, l’edició 
d’enguany va estar dedicada al reconegut compositor renaixentista 
francoflamenc Josquin des Prez, amb motiu del 500è aniversari de la seva 
mort. Tenint en compte la situació sanitària actual, l’organització va optar per 
un format híbrid, amb concerts en directe a Anvers a càrrec de formacions 
belgues i neerlandeses, així com retransmissions de destacats artistes 
internacionals des de Tòquio (Japó), Boston (Estats Units) i York (Regne Unit). 
A través dels seus propis canals i de YouTube, es va poder seguir gratuïtament 
una selecció dels concerts programats, que van quedar penjats i a lliure 
disposició durant un període de temps limitat. 

A més d’artistes de renom internacional, el Laus Polyphoniae, en col·laboració 
amb el programa International Young Artist’s Presentation (IYAP) impulsat per 
l’Impulscentrum voor Muziek, té un especial interès a donar oportunitats a 
artistes vocals i instrumentals emergents, fet que li permet presentar-se a una 
àmplia audiència. 

En paral·lel, i amb la voluntat d’apropar i donar a conèixer les característiques 
d’aquest gènere musical, el festival també va elaborar contingut divulgatiu de 
lliure accés sobre les diferents obres que s’interpretaven en els concerts, i 
va impulsar un curs formatiu en línia sobre polifonia renaixentista a càrrec de 
prestigiosos experts. 

El Laus Polyphoniae és una estreta col·laboració entre AMUZ (Festival van 
Vlaanderen Antwerp) i la Fundació Alamire (KU Leuven), en col·laboració 

20 - 29 d'agost de 2021
En línia / Flandes

Laus Polyphoniae
AMUZ Festival 

Laus Polyphoniae 2021
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Concert a càrrec de Tokyo Vocal Ensemble Cappella.

Concert a càrrec de Pluto-ensemble.

Concert a càrrec de Huelgas Ensemble.

amb el soci de mitjans de comunicació Klara / VRT, els socis educatius 
Impulscentrum voor Muziek i Davidsfonds, i el suport econòmic de la ciutat 
d’Anvers i la regió de Flandes. 

Presència catalana

Tot i que la presència internacional va ser només en línia (de manera presencial 
només hi van participar formacions belgues i dels Països Baixos), aquest any 
no hi va haver participació catalana.

En aquest apartat, és bo recordar que el centre AMUZ, que és la seu de part del 
Laus Polyphoniae AMUZ, coneix la realitat catalana a partir de la col·laboració 
el 2019 amb el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), gràcies al 
suport del Flanders Arts Institut, que es va traduir en la creació de l’Ensemble 
Flandriae-Pyrenai, format per músics catalans i flamencs, i en l’acollida de 
programadors belgues per incentivar la contractació i les coproduccions. 
Aquest fet evidencia la bona sintonia i les possibilitats que poden oferir les 
relacions entre Flandes i Catalunya. 

Valoració

Després de plantejar l’edició del 2020 en format totalment digital, l’organització 
va saber trobar un format híbrid que li va permetre presentar un programa 
atractiu, amb concerts amb públic a Anvers a càrrec de formacions belgues 
i neerlandeses i en línia a càrrec de formacions internacionals que, donades 
les circumstàncies, no es va poder desplaçar. 

Les limitacions de capacitat encara vigents, que van comportar que les 
escasses entrades s’esgotessin ràpidament, no van impedir que el públic 
interessat pogués seguir en línia bona part de la programació. Aquest fet 
demostra una vegada més que el format híbrid plantejat va permetre tirar 
endavant el festival sense perdre capacitat per connectar amb el públic i els 
programadors internacionals, cosa especialment important per als artistes i 
les formacions emergents. 

També és interessant destacar que el festival va aconseguir continuar fent difusió 
de la música antiga a través de contingut divulgatiu d’alta qualitat i lliure accés.

Podem dir, doncs, que el Laus Polyphoniae AMUZ continua sent una de les 
cites europees principals d’aquest gènere i un dels aparadors més importants 
del talent emergent. Però també és cert, i la prospecció ens ho va corroborar, 
que és un festival que no organitza part professional. Té un alt reconeixement 
internacional i els programadors internacionals de música antiga el tenen 
com a referent, però no té activitat estrictament per a professionals. No hi ha 
la possibilitat de fer networking ni speed meetings o semblant.

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Agost de 2021

Laus Polyphoniae 2021
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DIGITAL I VIDEOJOCS

Informació tècnica

• Any de creació: 2005
• Anual
• Pròxima edició: 24-28 d’agost de 2022
• Públic professional (acreditat) i 

aficionat
• Participació internacional: 180 països 
• 5,8 milions de visitants per difusió en 

línia

Organització

Messeplatz 1
50679 Köln (Deutschland)
Tel.: +49 221 821-0
info@koelnmesse.de

Persones de contacte
Felix Falk, director general de GAME 
(German Games Industry Association)
Nicola Balleta, direcció continguts de 
devcom

Descripció general             

La fira de videojocs i oci interactiu Gamescom, que es fa cada any a Alemanya, 
es va celebrar enguany del 25 al 27 d’agost. Es tracta d’un dels esdeveniments 
dedicats als videojocs i l’oci interactiu més importants del món, i des de la 
seva creació l’any 2005 ha esdevingut un punt de trobada dels professionals 
i els aficionats, principalment d’Europa, que aquest any va comptar amb la 
presència de 180 països. 

En un principi hauria d’haver estat un híbrid de dimecres 25 d’agost a diumenge 
29 d’agost, però després de cancel·lar els grans esdeveniments com a mesura 
contra la COVID-19, la trobada es va reduir a tres dies i es va establir com a 
esdeveniment únicament digital. 

Köln Messe organitza Gamescom en col·laboració amb Games, coorganitzador 
i patrocinador conceptual. Tant l’estat federal de Rin del Nord-Westfàlia com 
la ciutat de Colònia també patrocinen habitualment el congrés. 

Devcom és la plataforma B2B i l’esdeveniment oficial de desenvolupadors 
europeus i el seu ecosistema de Gamescom des del 2017.

A la inauguració, anomenada Opening Night Live i conduïda pel presentador 
Geoff Keighley, s’hi van connectar 5,8 milions de persones en viu. El 
format Gamescom: Awesome Indies va entusiasmar molt els fans, que 
van ser testimonis dels videojocs més creatius i emocionants creats pels 
desenvolupadors més independents. 

El programa en línia del 2021 va incloure una oferta molt versàtil on 56 experts 
van discutir 35 punts del programa entorn del potencial de videojocs per a 
la societat i l’economia. D’una banda, el congrés Gamescom el van seguir un 
total de 118.000 persones, un rècord en la història d’aquest esdeveniment. 
D’altra banda, la conferència del 2021 va ser un gran èxit i va portar més de 
2.000 visitants del sector provinents de 87 països. A Devcom van tenir lloc més 
de 130 sessions, hi van participar 66 voluntaris i 251 ponents van compartir 
el seu coneixement, perspectives, en taules rodones i xats dels respectius 
sectors d’experiència. 

El programa global va comptar amb una sèrie de pilars: Twitch shows, 
podcasts, discord channel, classes magistrals i la conferència/congrés 
Devcom. D’altra banda, l’Associació Internacional de Desenvolupadors de 
Jocs (IGDA) i Productions Industry News (ITN) van llançar una coproducció a 
mida per donar a conèixer la indústria del joc i la importància del videojoc en 
la societat.

25 - 27 d’agost de 2021
En línia

Devcom / Gamescom 
2021

Gamescom 2021

mailto:info%40koelnmesse.de?subject=
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Les transmissions en viu de Gamescom i Devcom van tenir lloc per Twitch i 
YouTube, així com a la pàgina oficial de Gamescom Now, i es podien veure 
fins al 30 de setembre.

El pròxim esdeveniment es farà entre el 24 i el 28 d’agost de 2022, potser in 
situ a Colònia i no només digital. Per al Gamescom 2022, la Fira de Colònia i 
l’Associació de la Indústria de Videojocs comptaran amb un espai físic per a 
fires amb una oferta en línia. La mateixa setmana se celebrarà la conferència 
de desenvolupadors Devcom. De totes maneres, la funció de Devcom és 
present tot l’any amb Devcom 365, un concepte de conferència tradicional 
amb diversos formats, serveis i esdeveniments en línia durant tot l’any.

Presència catalana

Devcom va incloure, per segon any consecutiu, una taula rodona organitzada 
per l’ICEC, amb la col·laboració de la incubadora catalana GameBCN. La 
xerrada “Creating sustainable ecosystems for the video game industry”, del 
dijous 26 d’agost a les 13.00 h, va tenir com a objectiu analitzar la funció de 
les incubadores i de quina manera poden ajudar a enfortir la indústria dels 
videojocs. Aquest va ser també un moment excepcional per presentar als 
professionals internacionals la feina que fa GameBCN, que enguany arribava a 
la seva sisena edició amb la voluntat de continuar guiant la professionalització 
de la cadena de producció dels videojocs desenvolupats a Catalunya.

A la taula rodona, que va moderar Suvi Kiviniemi (LGIN, Finlàndia), hi van 
participar Mike Haruki Yamazaki (iGi, Japó), Oscar Sahun Reguant (GameBCN) 
i Pedro Santoro Zambón (Spcine, Brasil), tres importants mànagers 
d’incubadores internacionals.

A més a més, diversos estudis de videojocs independents catalans van 
participar en les activitats i les trobades professionals en línia.

A banda d’aquesta destacada col·laboració, l’ICEC i Devcom van establir un 
acord com a media partners i es va promoure la difusió entre els respectius 
canals de comunicació en línia per ambdues bandes.

Valoració

Gamescom és considerada la segona fira de videojocs més important del món, 
i la primera a Europa —tan sols per davant té l’Electronic Entertainment Expo 
(E3). La fira s’ha convertit en un dels espais predilectes per les companyies 
per llançar nous productes. L’aposta, l’any passat, per enfortir la relació entre 
publishers i desenvolupadors de videojocs va tenir un efecte molt positiu 
en la rellevància internacional de la fira, i va ser clau per poder organitzar 
enguany una nova edició virtual.

En aquest entorn, l’oportunitat de mostrar a espectadors virtuals d’arreu del 
món la potència i la creativitat del sector dels videojocs a Catalunya suposa una 

Detall del contingut de la taula rodona organitzada per l’ICEC i 

GameBCN.

Detall del contingut de la taula rodona organitzada per l’ICEC i 

GameBCN.

Ponents en directe. Taula rodona sobre incubadores de videojocs 

internacionals.

Gamescom 2021



96

ocasió única per contribuir a la internacionalització del sector. Des d’aquesta 
perspectiva, la inclusió en el programa de Devcom-Gamescom d’una taula 
rodona organitzada des de Catalunya sota la marca d’internacionalització 
del sector, Catalan Arts Video Games, significa també un reconeixement 
de la indústria dels videojocs catalana, un sector líder a l’Estat espanyol, 
amb un 53 % de la facturació anual global i un ecosistema ric i variat, amb 
empreses internacionals com Ubisoft, Gameloft, King, Scopely i Riot Games 
que tenen seu a Barcelona i que conviuen amb un teixit d’empreses i estudis 
independents, així com amb estudis de dimensió gran i mitjana amb una 
important projecció internacional (Social Point, Digital Legends, Novarama…). 
La dimensió del sector i la seva rellevància a l’Estat espanyol i al sud d’Europa 
és un dels trets més significatius que destaca el Llibre blanc de la indústria 
catalana del videojoc 2020, publicat per l’ICEC.

Neus Mèlich,
ICEC Berlín

Setembre de 2020

Presentacions en viu en la plataforma oficial.

Presentació d’un videojoc a Devcom Global.

Gamescom 2021
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MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 2015
• Anual
• Pròxima edició: 24-26 d’agost de 2022
• Públic professional (acreditat) i 

aficionat
• Participació internacional
• 6.000 visitants

Organització

Gerichtstraße 35
13347 Berlin (Deutchsland)
info@pop-kultur.berlin

Persones de contacte
Katja Lucker, Directora

Descripció general             

El Pop-Kultur Festival és organitzat per Musicboard Berlin GmbH i és un diàleg 
entre les perspectives dels artistes i la societat amb la qual es relacionen. 
Llançat el 2015, el festival d’aquest any va oferir una barreja de concerts a l’aire 
lliure i en interiors, així com una programació digital. Del 25 al 28 d’agost de 
2021, la Kulturbrauerei del barri de PrenzlauerBerg de Berlín es va convertir en 
l’espai amb les condicions higièniques perfectes on la cultura pop va poder 
donar-se cita. Es va reduir la capacitat de visites d’interior, es van instal·lar nous 
escenaris a l’aire lliure, els interiors disposaven de seients i a tot el recinte es 
va cuidar la higiene.

El Çaystube va ser lloc de trobada i l’espai més segur amb el seu propi escenari. 
La setena edició del festival Pop-Kultur de Berlín va arribar a la fi amb una 
espectacular actuació de la rapera Eunique al Kesselhaus. Tot i el temps plujós i 
els desafiaments pandèmics, es va gaudir de les gestes atlètiques del ballarí de 
pole dance FRZNTE i el nou so del músic Apex Anima al Maschinenhaus; també 
hi va haver moments reflexius i polítics al Çaystube amb els membres de la 
família de l’escriptora tràgicament morta Semra Ertan. Entre les actuacions més 
destacades es troben la del duo Waqwaq Kingdom, l’aparició del productor 
musical Mechatok o l’obertura del club immersiu Studio 21, així com els 
emocionants espectacles de Danitsa, Mandhla, Drangsal, Layla o Floyd Lavine, 
que van fer que el festival fos tot un èxit.

A més del programa de joves talents, el programa Goethe Talents i els programes 
de residència, també es van incloure xerrades, lectures i pel·lícules. El festival 
Pop-Kultur es va crear perquè fluís el discurs de la cultura pop i es concep a si 
mateix com un procés en el qual el públic i els artistes participen entre si.

Abans de cada edició del festival, els organitzadors berlinesos estableixen 
importants impulsos locals dins de la sèrie Pop-Kultur 2021. Studio 21 és un 
festival dins del festival organitzat en col·laboració amb el teatre RambaZamba 
que va tenir lloc als baixos del recinte de la Kulturbrauerei. Es tracta del 
primer club de la ciutat organitzat i dirigit exclusivament per persones amb 
discapacitat. El festival té com a objectiu connectar col·lectius que encara 
pateixen exclusions. 

El Pop-Kultur 2021 va ser un èxit total, amb una afluència de visitants de 6.000 
persones al recinte de la Kulturbrauerei durant quatre dies, tres dies dels quals 
es van esgotar les entrades.

Van tenir lloc més de 120 programes amb Conny Frischauf, John Moods, Ata 
Canani, Station 17, Liraz, Erika de Casier, Sexes, Tara Nome Doyle, Nightschool, 

25 - 28 d'agost de 2021
En línia / Presencial: Berlín (Alemanya)

Pop-Kultur Festival

Pop-Kultur Festival 2021

mailto:info%40pop-kultur.berlin?subject=
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Merchandising del Pop-Kultur.

Escenaris exteriors.

Pop-Kultur en línia.

Andreya Casablanca i altres que van omplir el recinte de vida. A més dels 
concerts, les obres d’encàrrec, les xerrades, els tallers, les pel·lícules, les 
aportacions dels col·lectius berlinesos i les instal·lacions, la convivència va ser 
un dels aspectes més destacats del festival.

Leyla Yenirce va organitzar el programa, juntament amb Yeşim Duman, Christian 
Morin i Pamela Owusu-Brenyah. Algunes contractacions previstes inicialment 
no es van poder dur a terme i van haver de ser molt creatius, de vegades també 
canviant cap a projectes cinematogràfics per incorporar certes posicions i 
contractant més localment per a actuacions en directe. 

La pròxima edició del Pop-Kultur tindrà lloc del 24 al 26 d’agost de 2022.

Valoració

La cultura pop s’entén com un procés en el qual el públic i els artistes 
participen junts. Els enfocaments col·lectius, les identitats postmigrants, els 
discursos interseccionals, els projectes inclusius, les narratives diaspòriques, 
les posicions queer i la ruptura amb les expectatives musicals contribueixen a 
crear un espai d’intercanvi compartit. I tot això forma part de l’objectiu que el 
Pop-Kultur té des del 2015, any de la seva creació. Totes les edicions han comptat 
amb el suport del Govern federal, la UE i el Goethe-Institut, per presentar la 
cultura pop en la seva diversitat i en la cruïlla dels discursos socials.

El Pop-Kultur és un altre exemple de la transformació digital i hibridació 
d’esdeveniments del sector musical, que estan portant a terme els principals 
agents i promotors culturals en temps de la COVID-19 i que obre una nova 
finestra per als artistes i els professionals internacionals per poder establir 
relacions, fer intercanvi de coneixements i aconseguir més visibilitat.

Belén Lucas i Neus Mèlich,
ICEC Berlín

Octubre de 2021

Pop-Kultur Festival 2021
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MÚSICA / ARTS SONORES, VISUALS I DIGITALS 

Informació tècnica

• Any de creació: 2012
• Anual
• Pròxima edició: 25-28 d’agost de 2022
• Assistència: més de 4.000 persones
• Les sessions professionals d’Eufònic 

Pro es van desenvolupar en dues 
jornades els dies 26 i 27 d’agost a 
Tortosa i el festival obert al públic 
general es va dur a terme del 20 al 
28 d’agost, en dos caps de setmana 
consecutius, amb 51 activitats i 
actuacions artístiques

• Espais: les sessions professionals es 
van concentrar a la seu de l’Escola 
d’Art i Disseny de Tortosa i la resta 
d’activitats i actuacions van tenir lloc en 
nou poblacions de les Terres de l’Ebre

• Públic professional i públic general (per 
a les actuacions)

• Participació catalana, estatal i 
internacional

• Accés lliure i entrades de pagament
• www.eufonic.net

Organització

Plan 9 Cultural, SL
Sant Isidre, 104, 1r 2a
43540 La Ràpita 

Direcció i curadoria del programa:
Vicent Fibla
Equip de programació: Alba G. Corral, 
Antònia Folguera, Arnau Horta, Marta 
Oliveres i Oskar Fernández

Descripció general             

Eufònic és el festival al voltant de les arts sonores, visuals i digital-performatives 
que se celebra a les Terres de l’Ebre, amb la Ràpita com a població principal i, 
en una segona corona de poblacions, Amposta, Tortosa i altres localitats del 
territori contenen instal·lacions artístiques i actuacions en espais singulars. 
Enguany, el festival Eufònic va celebrar la seva 10a edició.

Eufònic Pro és un espai de trobada entre professionals, programadors, 
comissaris i gestors culturals nacionals i internacionals amb agents creadors i 
artístics catalans de naturalesa digital i performàtica. Comissariat per Antònia 
Folguera i Marta Oliveres, i emmarcat en el 10è aniversari del festival Eufònic i 
Tortosa Capital de la Cultura Catalana 2021, els matins del dijous 26 i el divendres 
27 d’agost es van convertir en un espai de compartició artística i d’intercanvi de 
coneixements per afavorir la professionalització del nostre talent, així com la 
seva visibilitat i mobilitat. La seu de les jornades professionals d’Eufònic Pro va 
ser l’Escola d’Art i Disseny de Tortosa.

La trobada va combinar activitats presencials i telemàtiques com taules 
rodones, presentacions de projectes, accions i visites guiades, sessions de 
networking i de trobades ràpides entre programadors internacionals i artistes 
interdisciplinaris catalans, trobades de networking amb arrossejat, així com 
visites a equipaments i entitats de la zona amb servei de minibús a les tardes.

Aquesta activitat impulsa la difusió de les arts i el suport dels treballs artístics 
que investiguen també formats performatius híbrids, en què la telepresència es 
combina amb la personificació.

L’edició d’enguany, ampliada a dues jornades, va prendre com a eix central la 
creativitat en la perifèria, allunyada de les grans àrees urbanes, que connecta 
amb la ruralitat, emfasitza la descentralització i valora el territori. Cinc taules de 
debat i diverses presentacions de projectes van tractar de la perifèria, les eines 
i les pràctiques d’imaginar i fer cultura des dels marges, tot valorant la seva 
aportació al teixit cultural català i internacional.

L’edició d’enguany del festival va programar un total de 51 activitats i actuacions 
artístiques durant els set dies de festival, distribuïts en dos caps de setmana.

La vuitena edició de l’extensió urbana, Eufònic Urbà, se celebrava els dies 4, 5 i 
6 de febrer de 2021 a l’Arts Santa Mònica de Barcelona.
 

26 - 27 d’agost de 2021
En línia / Tortosa

Eufònic – Eufònic Pro 2021 

Eufònic 2021

https://eufonic.net/
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Presència catalana

La 10a edició del festival Eufònic i de l’espai professional Eufònic Pro va comptar 
amb una presència catalana abundant, tant pel que fa a la programació de 
projectes artístics com pel que fa al nombre de professionals participants i 
acreditats (de l’àmbit de la gestió cultural, directors artístics d’esdeveniments 
i creadors), juntament amb assistents provinents d’altres regions estatals i 
d’àmbit internacional.

El festival va potenciar el marc local i nacional català, amb una voluntat de 
donar a conèixer les propostes artístiques emergents i del territori, reforçat per 
les circumstàncies de mobilitat reduïda de la COVID-19.

Alhora, un dels reptes principals d’Eufònic és la promoció de les Terres de l’Ebre 
i la seva activitat cultural i artística, tot oferint una proposta descentralitzada i 
d’aposta pel talent local.

La voluntat d’Eufònic Pro és esdevenir un espai de trobada, reflexió i 
d’experiències compartides amb una mirada cada vegada més oberta a l’exterior, 
tot traçant sinergies entre esdeveniments i teixint ponts transfronterers, i, en 
aquest sentit, cal destacar l’augment gradual de la participació de professionals 
internacionals en les sessions i la presentació de projectes d’orígens tan 
diversos com Europa, Rússia, Àfrica en tots els seus punts cardinals, Uzbekistan 
i Nova Zelanda. 

Aquesta premissa de connexió internacional es va plasmar també en sessions 
com la presentació d’AREA (Arts in European Rural Areas), del Mapa de mobilitat 
cultural del nord d’Àfrica o taules rodones com “Programar fora del centre” i 
“Perifèries d’Europa”, formades de manera íntegra per agents professionals de 
diversos punts del món, que van participar-hi en modalitat presencial i amb 
connexió virtual des de les seves seus.

L’Àrea de Mercats de l’ICEC va contribuir al festival Eufònic, per segon any 
consecutiu, per impulsar l’espai i activitats dirigides al públic professional 
internacional —Eufònic Pro—, tot finançant les despeses d’enregistrament de les 
sessions per a professionals i l’exhibició digital (en streaming) d’aquestes sessions. 

Valoració

Tot combinant activitats d’accés lliure amb altres de pagament, Eufònic i 
Eufònic Pro configuren un festival d’arts excepcionals en la seva més àmplia 
accepció: actuacions audiovisuals, instal·lacions artístiques en espais 
museístics o temporalment habilitats, accions sonores en el paisatge, tallers i 
activitats participatives, propostes per al públic familiar, jornades professionals 
i concerts en espais singulars. 

La proposta híbrida mitjançant el servei d’emissió en directe de les sessions 
professionals, des de la plataforma virtual del festival, va permetre la participació 
i el seguiment de les jornades professionals en modalitat presencial i dels 
professionals que no podien desplaçar-se a Tortosa.

Taula rodona “Perifèries simbòliques”, amb Lo Planter, Jorge Dutor 

i Guillem Mont de Palol, i Artistas Salsichas.

Taula rodona “Programar fora del centre”, amb la participació dels 

festivals Semibreve, CTM i Videocittà.

Presentació del North Africa Cultural Mobility Map, amb Pau Catà.

Eufònic 2021
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També, aquest espai virtual va permetre la participació d’agents internacionals 
de tot el món que van poder atendre i participar en les sessions professionals.

Amb algun imprevist i canvi de programa d’última hora que es va poder 
solucionar, i tenint en compte les limitacions del protocol COVID, que van 
requerir adaptar algunes de les activitats de manera diferent de la prevista, la 
majoria de les sessions van tenir una capacitat completa i una bona acollida del 
públic. Alhora, aquesta 10a edició del festival va gaudir d’una gran repercussió i 
cobertura per part de premsa i mitjans locals i catalans, cosa que va reforçar la 
presència de Terres de l’Ebre en l’àmbit cultural i creatiu i va valorar el territori 
més enllà del caràcter habitual.

La singularitat del paisatge de les Terres de l’Ebre en general i del delta de l’Ebre 
en particular és l’element vertebral i diferencial del festival, que converteix 
Eufònic en una experiència sonora i visual ancorada en el paisatge i l’entorn.

Alhora, l’empremta Eufònic va avalar un any més la qualitat i rigor en la selecció 
de propostes artístiques i va oferir un ventall ampli i eclèctic del talent català 
emergent, conjuntament amb projectes estatals i estrenes internacionals.

Les dates de l’edició del 2022 seran del 25 al 28 d’agost.

Àrea de Mercats
7 d’agost de 2021

Presentació dels centres artístics Le18 i QANAT.

Taula rodona “Perifèries d’Europa” amb la participació dels 

festivals Inversia, Nyege Nyege i Stihiya.

Performance/intervenció CSFCMMCAT, de Marc O’Callaghan.

Eufònic 2021
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TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

Informació tècnica

• Any de creació: 1999
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: 23 de febrer – 3 de març 

de 2022 
• Espais: 10 espais repartits per la ciutat 

i en línia 
• Professional i obert al públic 
• Professionals acreditats: 84
• Nacional i internacional 
• De pagament amb algunes activitats 

gratuïtes

Organització

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan, 5
3500 Hasselt (Belgium)
krokusfestival@ccha.be 
www.krokusfestival.be  

Persones de contacte  
Gerhard Verfaillie, director artístic

Descripció general             

La situació sanitària de la COVID-19 va obligar l’organització del Krokus 
Festival a posposar i reconvertir la seva 24a edició, que finalment, i de manera 
excepcional, es va celebrar a l’agost, per aprofitar els avantatges que ofereixen 
els espais a l’aire lliure.

El Cultuurcentrum de Hasselt (CCHA) va tornar a ser el principal punt de trobada, 
tot i que enguany es van reduir de manera considerable els espectacles en 
espais escènics i bona part de la programació es va centrar en espais oberts 
repartits per la ciutat. L’organització també va optar per eliminar els habituals 
tallers i activitats paral·leles, ja que, donat l’elevat nombre de participants que 
atreien, dificultaven el compliment estricte de les mesures sanitàries encara 
vigents. 

Durant els quatre dies del festival, es van fer 60 representacions per a un públic 
a partir dels 3 anys, que van incloure estrenes mundials, així com produccions 
en procés de creació, de marcat caràcter atrevit i innovador. La trobada va 
comptar amb la presència de 19 companyies, principalment neerlandeses per 
raons geogràfiques i d’idioma. A més a més, també es van presentar xerrades, 
una exposició i un taller.

Pel que fa als professionals, l’organització va tenir en compte les dificultats 
existents a l’hora de desplaçar-se internacionalment, i va facilitar la possibilitat 
de participar en tres sessions en línia per incentivar el networking entre 
les companyies i els programadors a partir de breus presentacions dels 
espectacles proposats. 

Presència catalana

L’edició d’enguany va comptar amb la participació de la companyia catalana 
Jordi L Vidal, resident a Bèlgica, que va presentar Adventures in planet love. 
D’altra banda, l’oficina de l’ICEC a Brussel·les va fer el seguiment de les sessions 
en línia i de les jornades presencials.

Valoració

El canvi de format i de dates, passant del febrer a l’agost, i les limitacions 
de capacitats i les mesures sanitàries vigents van comportar un descens 
considerable de públic. D’altra banda, els inconvenients encara existents 
a l’hora de desplaçar-se van dificultar de manera important la presència 

26 - 29 d’agost de 2021
En línia i presencial / Hasselt (Bèlgica)

Krokus Festival 

Krokus Festival 2021

mailto:krokusfestival%40ccha.be?subject=
https://www.krokusfestival.be/


103

Espectacle Pas op! Pas Pa!, de la companyia Charlotte Alles.

Sessió en línia per incentivar el contacte entre companyies i 

programadors.

de programadors internacionals, que, tot i estar acreditats, van optar 
majoritàriament per un seguiment únicament en línia.

De la mateixa manera, les companyies que van participar en aquesta 24a 
edició van ser principalment belgues, fet que es va traduir en una reducció 
de la varietat d’espectacles i en la impossibilitat d’aquestes companyies i dels 
programadors de compartir experiències i observar les tendències d’aquest 
gènere en altres països europeus.

Tot i això, l’organització va aconseguir tirar endavant aquesta edició de mínims 
que va permetre presentar espectacles de nova creació (belgues) i que va 
buscar incentivar el contacte, encara en bona part de manera virtual, entre 
companyies i programadors.

L’any que ve, si la situació sanitària ho permet, el festival vol recuperar tota la seva 
activitat i celebrar els vint-i-cinc anys de trajectòria, amb la voluntat d’esdevenir 
durant uns dies un punt neuràlgic d’aquest sector a escala europea. Per aquest 
motiu, considerem que la 25a edició pot ser una oportunitat magnífica per a 
les companyies catalanes per recuperar l’activitat i establir col·laboracions 
internacionals. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Agost de 2021

Exteriors del Cultuurcentrum Hasselt – CCHA, principal punt de 

trobada del festival.

Krokus Festival 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1996
• Anual
• Dates: 27 d’agost – 11 de setembre de 

2021 
• Diversos espais a Londres   
• Edició 2021: Greenwich, Woolwich, 

Canary Wharf, Deptford, Eltham, 
Thamesmead, Plumstead, Charlton, 
Royal Docks 

• País focus: Flandes
• Professional i obert al públic
• Internacional
• Gratuït, però amb registre previ per a 

alguns esdeveniments

Organització

Greenwich and Docklands Festivals
https://festival.org/gdif/
Old Royal Naval College, Pepys Building, 2 
Cutty Sark Gardens, Greenwich, SE10 9LW, UK

Persones de contacte
Bradley Hemmings, director artístic del GDIF
Toby Smith, director associat del GDIF
https://festival.org/meet-the-team/

Descripció general             

L’any passat, el Greenwich and Docklands International Festival (GDIF) va ser 
un dels pocs festivals al Regne Unit que es van celebrar de manera presencial. 
Es van establir diverses mesures de protecció contra la COVID-19, com ara 
la distància entre el públic, que havia d’estar assegut; es va limitar l’accés, 
requerint la reserva d’entrades, i es va reforçar la neteja dels espais.

Enguany, la situació havia millorat i en el sector de les arts de carrer al Regne 
Unit es van poder celebrar la majoria de festivals, a excepció de l’Stockton 
International Riverside Festival, que, per l’augment de casos COVID a la zona, 
va haver-se de cancel·lar pocs dies abans de la seva celebració. 

Així doncs, tot i les restriccions i els canvis que la COVID-19 ha infligit al sector 
de la cultura, el GDIF continua essent un dels principals festivals del sector 
de les arts de carrer al Regne Unit. Malgrat les dificultats, no s’ha deixat de 
celebrar en cap edició, tot i que des del 2020 ha passat a fer-se a finals del mes 
d’agost, en comptes de finals de juny, com era habitual abans de la pandèmia.

El GDIF 2021 es va dur a terme amb molt poques restriccions de capacitat, 
tampoc no es va obligar a mantenir una distància entre les persones, ni tots els 
espectacles van ser amb el públic assegut. L’ús de la mascareta era aconsellat, 
però no obligatori, i tampoc no va caldre reservar entrada per a tots els actes 
(només en alguns casos per un tema de capacitat o perquè eren espectacles 
amb entrada de pagament).

Sí que es va continuar mantenint la neteja dels espais, hi havia gel desinfectant 
per a les mans, i un àudio entre espectacles donava alguns consells de bones 
pràctiques en temps de la COVID.

En total, en aquesta edició es van celebrar més de 200 actuacions de 
companyies britàniques i internacionals (Catalunya, Flandes, Israel, Itàlia, 
Portugal i Suïssa), amb una audiència total de més de 70.000 persones, segons 
dades de l’organització, cosa que feia tornar a xifres similars a les del 2019 (el 
2020, per les restriccions de capacitat, el públic total va ser de 20.000 persones). 
La programació artística va comptar amb la participació de 60 companyies 
britàniques i internacionals, que van actuar en una vintena d’espais diferents, 
amb un petit focus en Flandes.

El GDIF compta amb quasi tots els espectacles d’accés gratuït i oberts a tots 
els públics i té lloc en diversos espais a l’aire lliure, la majoria al districte 
londinenc de Greenwich, així com en altres barris de l’est de la ciutat, que 
van canviant segons l’edició. Aquest any, per exemple, es va incorporar una 

27 d’agost – 11 de setembre de 2021
Londres (Regne Unit)

Greenwich and
Docklands International 
Festival, GDIF

GDIF 2021

https://festival.org/gdif/
https://festival.org/meet-the-team/
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programació especial de dansa, Dance by Design, al nou districte del Disseny, 
a la Greenwich Peninsula. 

Així mateix, com en anteriors edicions, també es va celebrar el Dancing City, 
a la zona financera de Canary Wharf, enguany els dies 4 i 5 de setembre. La 
programació es va repetir en totes dues dates, a fi que el públic es repartís i 
s’evitessin massificacions.

El diumenge 29 d’agost es va celebrar la Greenwich Fair. Anteriorment, la fira 
durava tot el cap de setmana i és on havien tingut lloc les activitats obertes 
al sector professional, que ara, en època COVID, de moment no se celebren. 
Tot i això, l’associació del sector de les arts de carrer OutdoorArts UK va fer 
una trobada informal de networking com a cloenda de la fira, que va servir de 
retrobament després de tants mesos sense activitats presencials.

Des de fa unes quantes edicions, el GDIF compta amb una programació 
ampliada, més enllà de les dates de la Greenwich Fair i de Dancing City. 
D’aquesta manera, el GDIF acosta les arts de carrer a barris on no tothom té 
accés. Des de la pandèmia, aquest programa s’anomena On your doorstep, 
una sèrie d’esdeveniments pop-up adreçats al públic familiar.

D’altra banda, també es presenten peces en espais no convencionals. Aquest any, 
per exemple, es va veure la coproducció de The Place, Future Cargo, o, dins el 
programa focus en companyies de Flandes, la peça immersiva Balsam, entre d’altres.
Programa GDIF 2021

Trobada professional 
Durant dues edicions (2018 i 2019), OutdoorArts UK va organitzar les activitats 
professionals de la Greenwich Fair, després que durant anys fossin gestionades 
per XTRAX. L’any passat, aquesta part professional va consistir en una jornada 
en línia de presentació de projectes, una col·laboració entre el GDIF i el festival 
de carrer dels Països Baixos, Spoffin, que va esdevenir un espai virtual de 
presentació de projectes majoritàriament britànics i holandesos. Enguany, 
aquesta activitat es va tornar a repetir, però, com que va coincidir amb altres 
esdeveniments presencials, com les mateixes activitats del GDIF, la participació 
va ser molt baixa.

Presència catalana

Malgrat les dificultats que afecten els desplaçaments d’artistes, d’una banda, 
per les restriccions imposades per la COVID-19 i, de l’altra, pel Brexit, enguany 
la companyia de dansa vertical Delrevés va poder actuar a Dance by Design, 
el focus de dansa dels dies 28 i 29 d’agost, gràcies al fet que es va aixecar 
l’obligació de fer quarantena per part de les persones vacunades.

Bonded, Dancing City, GDIF 2021.

Gravitas, Dancing City, GDIF 2021.

The Lost Opera, Dancing by Design, GDIF 2021.

GDIF 2021

https://festival.org/whats-on/gdif-dancebydesign/
https://festival.org/whats-on/gdif-dancing-city/
https://festival.org/whats-on/gdif-greenwichfair21/
https://festival.org/whats-on/gdif-onyourdoorstep-thamesmead/
https://issuu.com/gdifestival/docs/gd16_gdif_brochure_2021_proof_6_2
https://outdoorartsuk.org/
https://xtrax.org.uk/
https://festival.org/whats-on/gdif-spoffin/
https://festival.org/whats-on/gdif-finale/
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Valoració

L’edició del 2021 va recordar força les edicions d’abans de la pandèmia, tot i 
que la presència de companyies i professionals internacionals fou menor, 
així com la de professionals britànics. Es va trobar a faltar l’espai habitual 
per a professionals, com també les activitats de networking i presentació de 
projectes.

El canvi de dates, de finals de juny a finals d’agost, coincidint amb el darrer festiu 
d’estiu a Anglaterra, va fer que la presència de públic fos bona i aquesta vegada 
no es va palpar cap tipus de desconfiança en la seguretat dels esdeveniments. 
Potser a la Greenwich Fair, que abans durava tot el cap de setmana, és on es va 
notar que hi havia una mica menys de gent.

Evitar grans aglomeracions de gent continua essent una prioritat i la 
programació en altres barris permet descentralitzar i que les companyies 
tinguin més oportunitats d’actuar, ja que alguns espectacles es repeteixen en 
llocs i dies diferents.

Si les dates del GDIF es mantenen, entre finals d’agost i mitjan setembre, seria 
possible per a les companyies internacionals fer una mica de tour pel Regne 
Unit, ja que el GDIF, el Freedom Festival (Hull) i l’Out There Festival (Great 
Yarmouth) van seguits en el calendari. És un aspecte que cal tenir en compte 
en termes de sostenibilitat de les gires i de maximitzar la burocràcia per actuar 
al Regne Unit.

Quant al Brexit, el GDIF té una bona estructura organitzativa per afrontar el 
repte de temps, gestions i diners, que implica la nova legislació. Per a aquelles 
persones interessades a saber què es demana i resoldre dubtes, val la pena 
consultar l’apartat de recursos d’XTRAX o contactar amb Arts Infopoint UK. 

Quant a la programació, es nota que el suport de la xarxa de festivals Without 
Walls va fer créixer el perfil d’algunes de les companyies i produccions. Així 
mateix, el GDIF també destaca com un dels festivals on es treballa millor tot el 
tema de l’accessibilitat i la inclusivitat, tant pel que fa a les audiències com en 
la part artística.
 

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres

27 setembre de 2021

Zona reservada per al públic amb mobilitat reduïda.

Audiodescripció i informació complementària per a persones amb 

problemes de visió.

Neteja d’espais entre espectacles.

GDIF 2021

https://xtrax.org.uk/brexit-resources/
http://artsinfopointuk.com/
https://www.withoutwalls.uk.com/
https://www.withoutwalls.uk.com/
https://festival.org/gdif/access-at-gdif/
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ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 2010
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: sense concretar
• Espais: W:Hall i Flagey
• Programadors nacionals + 

internacionals 
• Professional (no obert al públic)
• Gratuït

Organització

Ministère de la Culture de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Service Diffusion
Boulevard Léopold II, 44
B-1080 Bruxelles (Belgique)
Tel.: +3224132159 
sophie.millecamps@cfwb.be 
www.propulsefestival.be/

Persones de contacte

Emmanuelle Lopez (AssProPro – Association 
des Programmateurs Professionnels)
animation@asspropro.be 

Sophie Millecamps (ProPulse Classique)
sophie.millecamps@cfwb.be 
propulseclassique@cfwb.be 

Descripció general             

El ProPulse és un festival d’arts escèniques i música que té per objectiu oferir 
un espai en el qual artistes i formacions poden mostrar les seves propostes 
artístiques directament a programadors i professionals, principalment de la 
Federació Wallonie-Bruxelles (FWB). 

Amb aquest format, pretén fomentar la circulació d’espectacles i grups artístics a 
Bèlgica, però també en l’àmbit internacional, promovent la visibilitat dels artistes 
del FWB i el reconeixement del públic. De la mateixa manera, vol incentivar 
l’intercanvi de pràctiques entre professionals per cohesionar i enfortir aquest 
sector. El seu públic objectiu és el dels programadors multidisciplinaris (centres 
culturals, locals i espais reduïts) que poden afavorir la circulació d’espectacles i 
concerts de petit i mitjà format que s’hi presenten. 

Després d’una etapa de reflexió sobre el format i de diferents ajornaments a 
conseqüència de la crisi sanitària, l’edició del ProPulse 2021 es va caracteritzar per 
presentar una setmana intensa de programació multidisciplinària. Les diferents 
activitats es van repartir entre els centres culturals W:Hall, on es van fer les quatre 
primeres jornades centrades en les arts escèniques i la música actual, i Flagey, on 
va tenir lloc la jornada dedicada a la música clàssica i contemporània. El festival 
va facilitar als professionals assistents un programa detallat en el qual s’incloïa 
una fitxa de les necessitats tècniques i un preu indicatiu de cada espectacle en 
cas de ser programat.

Dins del programa diürn del ProPulse adreçat a professionals, es va presentar una 
selecció de 15 propostes d’arts escèniques, 18 de música actual i set de música 
de clàssica i contemporània. En paral·lel, el festival també va animar a assistir a les 
diferents propostes de la programació OFF, que incloïa 34 actuacions i concerts 
en horari nocturn accessibles al públic general en diferents sales de Brussel·les. 

Durant el festival, l’associació AssProPro va organitzar trobades (speed-meeting) 
entre artistes i programadors tant a W:Hall com a Flagey. Es va procurar facilitar 
un format breu i àgil, basat en una selecció prèvia de les trobades a partir dels 
seus interessos i les seves preferències. 

També es van impartir diferents tallers i conferències sobre els principals reptes 
que encara el sector cultural. Pel seu enfocament internacional, destaquem la 
presentació de la xarxa AREA d’AssProPro, que mitjançant la col·laboració de 
diferents festivals internacionals vol promoure el desenvolupament de carreres 
internacionals i fomentar l’intercanvi entre programadors. 

30 d’agost - 3 de setembre de 2021
Brussel·les (Bèlgica)

ProPulse Festival 

ProPulse 2021

mailto:sophie.millecamps%40cfwb.be%20?subject=
http://www.propulsefestival.be/
mailto:animation%40asspropro.be%20?subject=
mailto:sophie.millecamps%40cfwb.be%20?subject=
mailto:propulseclassique%40cfwb.be%20?subject=
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Exterior del centre cultural W:Hall.

Concert a càrrec de Noémie Rhéa.

L’associació de programadors professionals AssProPro participa activament 
en l’organització de la trobada i, d’aquesta manera, aconsegueix involucrar 
bona part del sector. De la mateixa manera, les agències Wallonie-Bruxelles 
Musiques (WBM) i Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse (WBTD) van procurar atreure 
programadors internacionals. En la seva organització, també hi va participar la 
Direction de la Diffusion de l’Administration génerale de la Culture de la FWB i els 
centres culturals de W:Hall i Flagey, i es va comptar amb la col·laboració especial 
del gabinet de la ministra de Cultura, Bénédicte Linard.

Presència catalana

Aquesta edició va comptar amb la participació de l’artista cubana Ana Carla 
Maza, actualment establerta a Barcelona. D’altra banda, l’oficina de l’ICEC a 
Brussel·les va assistir a les diferents actuacions i concerts, així com a les sessions 
de networking. 

Valoració

Va tornar a quedar de manifest que el ProPulse és un festival centrat principalment 
a incentivar la mobilitat dins del mercat belga, i més concretament el de la FWB. 
Això fa que la presència de professionals internacionals sigui pràcticament 
anecdòtica. Així i tot, l’assistència al ProPulse és una oportunitat magnífica per 
conèixer i entendre les dinàmiques d’aquest mercat i el potencial dels seus 
artistes i, també, per establir contacte amb els principals programadors del país. 

El fet de ser una trobada enfocada totalment a un públic professional afavoreix 
les interaccions entre artistes i programadors, així com l’intercanvi de bones 
pràctiques. També hi contribueixen els espais de networking habilitats, els B2B 
treballats amb antelació, el material i la informació de gran qualitat disponible en 
tot moment i l’ús de noves tecnologies, com l’aplicació pròpia del festival per a 
dispositius mòbils. 

Volem destacar que, tot i tenir la voluntat d’estar enfocat a la promoció dels 
artistes belgues, en aquesta edició s’hi van presentar projectes amb una visió 
clarament internacional, com l’AREA d’AssProPro, que busca incentivar la 
mobilitat i la col·laboració amb socis estrangers. En aquest sentit, creiem que 
aquest tipus de xarxa pot ser un model que han de tenir en compte els artistes 
i les empreses culturals catalanes a l’hora d’establir intercanvis internacionals. 

Finalment, en les diferents sessions de networking es va poder apreciar l’interès 
que hi ha per establir col·laboracions i intercanvis artístics entre Catalunya i 
Bèlgica, especialment pel que fa a la música clàssica i contemporània, que no 
compta actualment amb cap mercat especialitzat al sud d’Europa. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Setembre de 2021

ProPulse 2021

Concert a càrrec d’Ana Carla Maza.
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ARTS EN VIU

Informació tècnica

• 30a edició de Le Chainon Manquant i 
10a edició a la ciutat de Laval 

• Pròxima edició: 13-18 de setembre de 
2022

• Periodicitat anual
• 14 espais associats 
• 672 professionals acreditats (580 el 

2020), dels quals 320 programadors 
• 71 espectacles i 111 representacions 

per a 6 dies de festival 
• 355 artistes i personal tècnic 
• 2 espectacles d’aniversari amb més de 

6.000 espectadors que hi van assistir 
• 11.000 espectadors en sala 

(percentatge d’ocupació del 90 %) 
• 228 voluntaris, dels quals 65 ho foren 

per primer cop 
• Participació internacional 
• De pagament:

• Membres de la xarxa: 65 € (6 dies) o 
45 € (2 dies) 

• No membres: 130 € (6 dies) o 65 € (2 
dies)

Organització

Reseau Le Chainon
4, rue de l’Ermitage
53000 Laval (France)
Tel.: +33(0) 2 43 56 01 29 
artistique@lechainon.fr 
https://www.lechainon.fr 

Descripció general             

Del 14 al 19 de setembre va tenir lloc la 30a edició de Le Chainon Manquant, la 
trobada anual de la xarxa de difusors Le Chainon, la 10a edició consecutiva que 
es fa a Laval-Changé, ja que l’acollida de la ciutat és bona i el consistori hi té 
una forta implicació financera i logística. La xarxa Le Chainon compta amb 294 
membres organitzats entorn d’11 federacions regionals on, a banda de França, 
també s’inclou la part de Suïssa francòfona. 

Durant els sis dies, la trobada va reunir 672 professionals acreditats, un 14 % 
més que el 2020 (580 professionals), dels quals 320 eren programadors. Aquests 
professionals tenien un perfil variat, com ara teatres municipals, tècnics de 
programació, directors de centres cívics o entitats culturals de programació, 
tots francòfons (França, Suïssa, Bèlgica i el Quebec). 

La programació artística va comptar amb 71 espectacles, amb la participació 
de 355 artistes i personal tècnic per a un total de 111 representacions amb 
11.000 espectadors en sala (percentatge d’ocupació del 90 %). A banda de la 
programació en sala, enguany, i per celebrar el 30è aniversari de la fira, es van 
programar dos espectacles de gran format al carrer, que comptaren amb més 
de 6.000 espectadors. 

Pel que fa a l’activitat professional, la majoria de les trobades estan obertes 
exclusivament als membres de la xarxa i són espais de trobades on es 
comparteixen informacions internes o espectacles que han vist i amb potencial 
de programació. 

Participació catalana

El dimecres 15 a les 17.00 h, la companyia Insectotròpics va presentar la seva 
peça La Caputxeta Galàctica al Théâtre de Laval. 

Valoració

Els membres de la xarxa Le Chainon s’impliquen molt en la trobada, amb la 
presència d’un 75  % de programadors, cosa que confirma la seva posició 
com a primera trobada professional de les arts en viu a França, després del 
Festival d’Avinyó. Per participar-hi només cal acreditar-se en línia i pagar el preu 
indicat com a “no membre” de la xarxa. És una xarxa oberta i transparent, i 
es pot descarregar la llista dels seus membres directament en PDF a la seva 
pàgina web. Malgrat que no comuniquin els seus contactes, és important per 

14 - 19 de setembre 2021
Laval (França)

Le Chainon Manquant

Le Chainon Manquant 2021

mailto:artistique%40lechainon.fr%20?subject=
https://www.lechainon.fr/
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Vista general de l’espai de trobada professional de la fira.

entendre la seva importància en l’àmbit francès i en cada una de les regions. 
És una informació útil per a les companyies catalanes que volen accedir al 
mercat francès. També és important saber que la federació occitana hi té un 
pes important. 

La programació de la fira l’elaboren conjuntament el director artístic de la 
xarxa, Kevin Douvillez, i les diferents federacions regionals, que fan les seves 
pròpies proposicions. Els membres amb qui es va parlar estan oberts a viatjar a 
Catalunya per participar en alguna de les trobades clau del sector de les arts en 
viu. Si fos així, seria una oportunitat molt bona per a les companyies catalanes 
que volen accedir al mercat francès, gràcies al suport i a la força de la xarxa 
amb un perfil. S’ha de tenir en compte que els programadors són més afins a 
propostes d’estètica familiar i per al gran públic. 
 

Eva Colom,
ICEC París

12 d’octubre de 2021

Actuació d’Insectotròpics al Théâtre de Laval.

Trobada Mayenne Culture, organitzada per la regió de Mayenne.

Le Chainon Manquant 2021
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ARTS VISUALS

Informació tècnica

• Any de creació: 2012
• Anual
• Pròxima edició: 14-18 de setembre de 

2022
• Públic professional (acreditat) i 

aficionat
• Participació internacional
• 10.000 visitants

Organització

Petra Neye
Tel.: +49 30 24749 – 849
p.neye@kulturprojekte.berlin

Persona de contacte
Directora BAW: Simone Leimbach
(president) 

Descripció general             

La Berlin Art Week (BAW) va tenir lloc del 15 al 19 de setembre de 2021. Dins 
del programa es troben la Positions Art Fair, que es va celebrar del 9 al 12 de 
setembre, i el Gallery Weekend, el darrer cap de setmana de la BAW.

La Berlin Art Week es va crear l’any 2012 amb la col·laboració de diversos 
socis per exposar l’art contemporani i mostrar els principals protagonistes 
de l’escena cultural de Berlín, des d’institucions artístiques fins a galeries 
privades i fires d’art. A la Setmana de l’Art de Berlín s’hi fan inauguracions, 
premis, xerrades i visites guiades. La Berlin Art Week representa el més 
emergent en l’art de la capital. És un projecte de Kulturprojekte Berlin, finançat 
pel Departament del Senat per a la Cultura i l’Economia.

La 10a edició de la Berlin Art Week va cloure amb 10.000 visitants. Hi van 
participar més de 50 socis, entre ells 19 institucions d’arts i museus, 10 
col·leccions privades i 10 espais per a projectes, així com nombroses galeries 
que van obrir les portes dins del Gallery Weekend Discoveries.

Enguany, va ser especialment destacable el primer programa d’introducció 
a la BAW: Explore Berlin Art Week, amb una oferta ampliada de recorreguts, 
així com el BAW Garten (jardí BAW). Aquest punt de trobada es va crear amb 
la col·laboració de l’artista Sol Calero al solar que hi ha davant del centre 
d’art contemporani de l’antiga fàbrica de cervesa Berliner Kindl, i va oferir 
als visitants workshops, performances, converses entre artistes i accions 
participatives, tot a l’aire lliure i gratuït.

Per desena vegada, a la BAW es van reunir grans noms ja lligats a aquest 
esdeveniment, així com artistes prominents, institucions d’art, espais destinats 
a projectes de les arts independents, col·leccions privades i galeries en què 
es va basar l’estructura d’un ampli programa. Les exposicions independents 
més destacades van ser les d’Alicja Kwade, Thea Djordjadze, Alexandra 
Bircken, Tatjana Doll i Clemens Krauss, així com les exposicions en grup 
de l’Acadèmia de les Arts de Berlín o les de Times Art Center Berlin. A més, 
es van atorgar nombrosos premis a l’art jove: al museu d’art contemporani 
Hamburger Bahnhof es va inaugurar l’exposició dels nominats al premi de la 
Nationalgalerie, el Palais Populaire va presentar el premi a l’artista de l’any i al 
Brücke Museum es va inaugurar l’exposició dels premiats d’aquest any amb el 
guardó Ars Viva 2022.

Altres dades importants van ser la celebració dels 30 anys de l’institut KW d’art 
contemporani, amb una festa durant el cap de setmana que va comprendre 
dos esdeveniments i un programa de performances, workshops, música en 
directe i visites guiades.

15 - 19 de setembre de 2021
Berlin (Alemanya)

Berlin Art Week 

Berlin Art Week 2021

mailto:p.neye%40kulturprojekte.berlin?subject=
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Amb la seva nova sèrie Discoveries, el Gallery Weekend va col·laborar amb 
la Berlin Art Week i es va centrar en els nous descobriments: els artistes que 
encara no han exposat a les galeries participants i que es presenten per 
primera vegada a un públic més ampli. 

L’11a edició de la BAW tindrà lloc del 14 al 18 de setembre de 2022.

Participació catalana

Dins de la fira d’art Positions Berlin, que aquest any va obrir les portes la 
setmana anterior a la Berlin Art Week, va participar amb un estand la galeria 
jove de fotografia contemporània Projekteria, amb seu a Barcelona. També hi 
van participar l’artista catalana Anna Bresolí i la directora de l’oficina de l’ICEC 
a Berlín.

Valoració

La Berlin Art Week reuneix els actors del sector de les arts visuals, des 
d’artistes fins a espais per a projectes, fires i museus, passant per les galeries. 
Està pensat per a tot tipus de públic, perquè sigui un esdeveniment per als 
ciutadans interessats i no només per als experts o professionals de sector. La 
Berlin Art Week és possible gràcies als mitjans de l’Administració del Senat 
per a la Cultura i Europa i per a l’Economia, l’Energia i els Serveis, i el suport 
de diversos patrocinadors privats. 

Els expositors de les fires i els esdeveniments participants en la Setmana de 
l’Art de Berlín van fer una valoració positiva després de més d’una setmana 
amb un programa ric i una gran demanda del públic.

La Setmana de l’Art de Berlín és un esdeveniment destacable en l’agenda 
dels professionals de les arts visuals internacionals i podria esdevenir una 
oportunitat com a aparador i espai de relacions professionals per a agents de 
les arts visuals catalanes.

Neus Mèlich i Belén Lucas,
ICEC Berlín

Octubre de 2021

Performance d’Yvonne Wahl.

Recorreguts elaborats per la BAW dins de la ciutat i punts de la 

ciutat amb galeries a prop.

Galeria Projekteria, amb la seva directora Meritxell Álvarez, dues 

de les artistes representades, i per Neus Mèlich, delegada de 

l’oficina de l’ICEC a Berlín.

Berlin Art Week 2021
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MÚSICA CLÀSSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 2014 
• Pròxima edició: setembre de 2022
• Salle Cortot, París 
• Trobada professional del sector de la 

música clàssica
• 6 taules rodones 
• 60 professionals acreditats
• Organitzat per la Salle Cortot, 

Culturevent i La Lettre du Musicien
• Acreditació: 50 € (anticipada 27,50 €) 

Organització

Salle Cortot
78 Rue Cardinet
75017 Paris (France)
Tel.: +33 (0)1 47 63 47 48
audrey.barrieres@culturevent.fr
http://www.sallecortot.com/ 

Descripció general             

La vuitena edició de Les Rencontres Professionnelles de la Salle Cortot va 
tenir lloc el 28 de setembre passat a la Salle Cortot de París, seu de l’École 
Normale de Musique de París. Es tracta d’una trobada organitzada per la Salle 
Cortot, l’empresa Culturevent i la revista La Lettre du Musicien, la temàtica 
central de la qual fou “Quin món de després per la música?” (“Quel monde 
d’après pour la musique?”), amb l’objectiu de reunir el sector de la música 
clàssica francès per debatre els reptes i els problemes actuals.

La jornada es va organitzar al voltant de temàtiques com la reobertura de les 
sales de concert després de la crisi de la pandèmia, la qüestió de les classes 
en línia i de com s’ha gestionat des dels conservatoris, la necessitat de trobar 
un nou model econòmic per al sector, les missions de futur per a les òperes, 
les orquestres i les formacions de cambra, el finançament privat de la música 
i, finalment, la necessitat d’integrar l’ecologia en les pràctiques de tots els 
professionals del sector. Els conferenciants que hi van intervenir venien tant 
del món públic com del món privat.

Entre els conferenciants es pot destacar la presència d’Alexandra Bobes, 
directora de France Festivals; Marie Hedin, directora general de la Lettre du 
Musicien; Simon Cnockaert, director de l’Ecole Normale de Musique Alfred 
Cortot; Romain Laleix, director general delegat del Centre National de la 
Musique, i Aline Sam-Giao, directora general de l’Auditorium-Orchestre 
National de Lyon. 

Tot i que l’organització no va facilitar dades sobre la quantitat d’acreditats, 
es va poder notificar una participació d’entre 50 i 60 professionals del sector 
de la música clàssica a França amb representants d’associacions, com la 
Fevis, representants de formacions de cambra o d’artistes i, també, membres 
d’institucions musicals de prestigi. 

Participació catalana

No hi ha dades de la participació catalana. 

28 de setembre 2021
París (França)

Les Rencontres
Professionnelles de
la Salle Cortot

Rencontres Salle Cortot 2021

mailto:audrey.barrieres%40culturevent.fr?subject=
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Valoració

Aquesta trobada anual, una de les poques dedicades únicament al sector de 
la clàssica, és interessant per conèixer l’evolució i les preocupacions actuals 
del sector, sobretot ara, després de la pandèmia i en plena recuperació. La 
dimensió de la trobada permet parlar amb gairebé tots els professionals 
acreditats tant al dinar de networking de peu dret del migdia com al còctel de 
tancament de la jornada. 

És un bon punt de trobada per a les empreses catalanes que volen 
internacionalitzar-se i accedir al mercat francès de la música clàssica, 
sobretot per conèixer els agents clau. Tot i això, és cert que, a banda dels 
participants en la taula rodona, els altres assistents venien més a vendre que 
a comprar, però sempre és interessant poder parlar amb els distribuïdors per 
poder recollir informació interessant sobre l’estratègia que cal adoptar per a 
la internacionalització. 

Un altre dels punts negatius, i amb els quals ens trobem cada cop més 
sovint, és que les trobades no faciliten tots els contactes dels professionals 
acreditats. És una pena, perquè realment és el que dona un valor afegit i 
legitima el seu interès. 

Eva Colom,
ICEC París

12 d’octubre de 2021

Taula rodona número 4, “Quelle utilisation des ressources privées 

dans la musique?”

Actuació.

Taula rodona número 3, “Inventer un nouveau modèle économique 

public pour le secteur: quel rôle du CNM?”

Rencontres Salle Cortot 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 2018
• Biennal
• Dates: 5-8 octubre de 2021
• Diversos espais a la comunitat 

autònoma de Madrid 
• Edició 2021: Circo Price, Centro Cultural 

Conde Duque, Teatro Tomás y Valiente 
(Fuenlabrada), FRAC (Fuenlabrada 
Residencias Artísticas y Creativas), El 
Invernadero (Alcobendas), Escuela de 
Circo Carampa i Teatro Casa de Vacas

• Professional (140 inscrits)
• Internacional
• Pagament de la inscripció (40 € el 2021)

Organització

CircoRed – Federación de Asociaciones de 
Profesionales de Circo de España
Persona de contacte:
Rosa Colell, coordinadora de CircoRed
Tel.: +34 698 95 59 83
info@circored.com
https://circored.com/

Descripció general             

La tercera edició del CircoRed Market, ara de periodicitat biennal, es va 
desenvolupar el 2021 entre el 5 i el 8 d’octubre amb una normalitat pràcticament 
total, tret de l’obligatorietat de mantenir les mascaretes en espais tancats, de 
recomanar la neteja freqüent de mans i de mantenir l’entrada i sortida dels 
espais de manera ordenada i esglaonada. 

Aquesta és una fira estatal dedicada en exclusiva —com no podia ser d’una 
altra manera, atès qui l’organitza— al circ. El format és el d’una fira o mercat 
en el sentit estricte de la paraula. Les jornades estan adreçades al públic 
professional i les activitats combinen les actuacions artístiques (en tres 
formats: peça sencera, showcase i working progress), amb visites a espais 
circenses (FRAC) de Fuenlabrada, El Invernadero de Alcobendas i l’escola 
Carampa de Madrid), en aquesta edició, i activitats de networking. L’activitat 
no se solapa i el grup de professionals, com que fa el mateix recorregut, està 
sempre junt, amb la qual cosa el contacte entre ells es fa molt fàcilment. El grup 
de professionals estava integrat per unes 140 persones, entre companyies i 
distribuïdores i programadors.

La fira, que rep el suport de l’Inaem, obre convocatòria per rebre propostes 
artístiques per ser presentades i una comissió selecciona les propostes 
que finalment seran presentades. La comissió vetlla perquè hi estiguin 
representats espectacles de carrer i sala, companyies de llarga trajectòria 
i emergents i una gran varietat de disciplines com trapezi, malabars, clown, 
funambulisme, ports acrobàtics, etc. 

No s’ha de confondre amb el congrés de pensament al voltant del món del 
circ que també organitza CircoRed. El congrés és anual i la seu és itinerant. 

Presència catalana

La programació artística del CircoRed Market va estar integrada per 18 
propostes provinents de nou comunitats autònomes: vuit espectacles 
sencers, sis showcases d’entre uns 10 i 20 minuts de durada i quatre projectes 
work in progress. 

Les companyies catalanes o residents a Catalunya que van formar part 
d’aquesta programació van ser: Col·lectiu TQM, amb VoloV; Las Sistars, amb 
Dai, ma aspetta; Duo Laos, amb Oveja negra; Júlia Farrero, amb Teia; Sr. Stets, 
amb Lonely Orkestar; El Lado Oscuro de las Flores, amb Bubble; Companyia 
Caí, amb Masa Madre, i Janika, amb Inmunda. 

5 - 8 d'octubre de 2021
Madrid

CircoRed Market

CircoRed Market 2021

mailto:info%40circored.com?subject=
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Valoració

El CircoRed Market és una proposta molt ben organitzada com a plataforma de 
compravenda d’espectacles, en aquest cas de circ. El grup de professionals, 
com s’ha explicat anteriorment, fa el mateix recorregut durant els quatre dies, 
amb la qual cosa fer contactes és molt fàcil. Veuen els mateixos espectacles, 
fan les visites conjuntament, dinen plegats i, a més, s’organitzen speed 
meetings i altres activitats de socialització. Recomanable per als interessats 
en el circ que s’està fent actualment a l’Estat espanyol.

Esther Campabadal
ICEC Barcelona

Octubre 2021

CircoRed Market 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 2005
• Anual
• Dates: 11-14 d’octubre de 2021
• Format híbrid
• Professional 
• Internacional
• Pagament

Organització

KAMS (Korea Arts Management Service)
12F, Hongik University Daehak-ro Campus, 57
Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul (03082), Korea
kams@gokams.or.kr
pams@pams.or.kr
https://www.pams.or.kr/main.asp

Persones de contacte
Kyu Choi, director creatiu del PAMS 2021-2022
Jin Yim, PAMS Connector
Sawoong Hong, director (divisió d’Arts 
Escèniques) del KAMS
Seok-hong Kim, Senior advisor KAMS 

Descripció general             

El PAMS és considerat una de les trobades centrals del sector de les arts en 
viu a l’Àsia, i és una oportunitat per fer networking amb professionals d’arreu 
del món que, tot sovint, acostumen a participar també en altres mercats 
internacionals, com ara Tanzmesse, a Alemanya, o CINARS, al Quebec.
L’esdeveniment, que abans de la pandèmia aplegava més de 2.500 delegats, 
està gestionat pel Korean Arts Management Service (KAMS), amb el suport 
del Ministeri de Cultura de Corea del Sud.

El 2021, pels problemes de mobilitat generats per la COVID-19, l’esdeveniment 
va tenir lloc en format híbrid, amb una menor presència de professionals 
internacionals. Precisament, el futur de la mobilitat va ser un dels eixos 
centrals de debat en diversos panels. Amb el títol “Next mobility”, es va parlar 
de la mobilitat, de la creació, de l’exhibició digital i de com s’afronta la crisi 
climàtica.

No és casualitat que en l’edició d’aquest any hi hagués una important connexió 
amb professionals del Regne Unit, especialment entre els ponents. L’actual 
director creatiu del PAMS 2021-2022, Kyu Choi, va ser el director artístic i 
creatiu del UK/Korea season Festival 2017-2018, una col·laboració amb el 
British Council, i això li va permetre aprofitar contactes ja establerts, que van 
fer de pont entre Europa i l’Àsia en aquesta trobada internacional, i oferir una 
bona mostra de maneres de fer diverses.

Una altra de les apostes va ser la connexió entre el món digital i les arts 
escèniques. També enllaçant amb els contactes britànics, va ser molt 
interessant la xerrada sobre “Projectes digitals i el futur del teatre: bones 
pràctiques de la Royal Shakespeare Company”, amb la participació de Sarah 
Ellis, directora de Desenvolupament Digital a la RSC.

Així doncs, la incorporació dels mons virtuals i l’ús d’eines digitals van ser temes 
de reflexió i van generar debat, en les que segurament van ser les xerrades més 
interessants. Rene Hyewon Lee, CEO de Giioii Immersive Storytelling Studio 
(Corea), va fer unes intervencions excel·lents com a moderadora.

Al PAMS Salon també es van fer taules rodones amb ponents internacionals, 
que, a excepció dels coreans, es van connectar virtualment. Es va parlar de les 
arts de carrer i de reconquerir espais públics a través de les arts; dels nous 
papers i possibilitats dins el sector del teatre, en temps de postpandèmia, i de 
l’espai que ocupen els artistes emergents. Jin Yim, programadora al Pohang 
Street Arts Festival i membre de PAMS Connector, va facilitar els espais per a 
la reflexió al voltant de les arts de carrer. Yim coneix bé el sector a Catalunya 
per haver assistit a FiraTàrrega.

11-14 octubre de 2021
En línea / Seül (Corea del sud)

PAMS Performing Arts 
Market Seoul 

PAMS 2021
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Malgrat que el PAMS principalment és un espai per a l’intercanvi, la reflexió i 
l’exhibició de showcases de les arts escèniques, també se celebra en paral·lel 
la Journey to Korean Music, amb força showcases de música. Abans de la 
pandèmia, la trobada del sector de la música tenia també un pes rellevant.

Totes les taules i showcases es van poder seguir en directe a través de la 
plataforma Swapcard i, després, els continguts van estar a disposició dels 
acreditats fins a finals del mes d’octubre. La plataforma també va comptar 
amb un espai virtual amb informació d’artistes, companyies i entitats. 

Els showcases van ser principalment de companyies i grups de Corea del 
Sud, tot i que es van dur a terme dos focus: Quebec on Stage – CINARS i 
Korean-Nordic Connection.

Sota la marca de la biennal CINARS, es van poder veure presentacions de 
projectes de 13 companyies del Quebec, dels camps de la dansa, el circ, la 
música, el teatre i les arts escèniques per al públic infantil, que havien estat 
prèviament enregistrades. 

Així mateix, la Nordic Connection va ser una mostra de companyies de 
Dinamarca, Finlàndia, Suècia i Noruega que, sota el mateix paraigua, van ser 
presents amb un estand virtual.

Les oportunitats de networking que va oferir la plataforma en línia van ser o 
bé tancant reunions amb els professionals acreditats, o per via dels PAMS 
Gatherings, un per connectar amb professionals de Corea i l’altre amb 
interessats en les arts de carrer, a escala global.

Presència catalana

Pel que fa a companyies, La Petita Malumaluga, amb una important trajectòria 
a l’Àsia, va participar en el PAMS On. També hi va participar Joan Costa, 
representant Orthemis Orchestra. 

Anna Giribet, directora artística de FiraTàrrega, i Francesc Casadesús, director 
del Festival Grec, també van tenir presència a la plataforma.

Valoració

Participar en el PAMS en format virtual va permetre continuar mantenint els 
contactes i estar al dia del que passa a l’Àsia, especialment pel que fa a Corea, 
amb qui des de Catalunya es manté una bona relació, per exemple, gràcies 
a les diverses delegacions que assisteixen cada any al mercat estratègic de 
les arts de carrer, FiraTàrrega. Les xerrades i la tria de ponents van ser molt 
encertades, amb participants de Corea i de la resta del món, principalment 
Europa. Totes les taules rodones i presentacions van comptar amb traducció 
simultània del coreà a l’anglès, i els horaris van facilitar el seguiment des 
d’Europa, a banda de poder visionar els continguts a posteriori. En conjunt, 

PAMS 2021 “Next Mobility: RSC projectes digitals i el futur del 

teatre”.

Stephane Segreto-Aguilar, moderador del panel sobre les arts de 

carrer, PAMS 2021.

Opening Forum PAMS en línia 2021.

PAMS 2021
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tot i que se’n pot fer una valoració positiva, el PAMS en línia no acaba de 
ser el mateix que l’esdeveniment presencial (no disposem de dades de com 
va anar l’assistència en persona aquest any). Es troba a faltar l’experiència 
dels showcases en viu, així com els espais dels estands i el networking, que 
facilitaven les connexions entre les companyies i els programadors. En l’edició 
del 2017, des de l’Àrea de Mercats de l’ICEC es va organitzar una missió amb 
companyies i mercats estratègics, on es va poder viure de primera mà aquesta 
experiència en viu, que ara, amb la pandèmia, no és viable i que esperem que 
en un futur no gaire llunyà es pugui reprendre. 

Mar Pérez Unanue,
ICEC Londres

22 d’octubre de 2021

PAMS 2021

PAMS Salon Panel sobre les arts de carrer i espai públic.
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ARTS ESCÈNIQUES

Descripció general             

ICEC Brussel·les va assistir a les jornades per a professionals que va organitzar 
el Théâtre National Wallonie Bruxelles, que van consistir en un programa de 
dos dies amb actuacions teatrals i activitats de networking. Les jornades van 
comptar amb la presència de programadors i institucions internacionals, així 
com dels principals agents en l’àmbit belga. 

Les obres que es van presentar eren majoritàriament en francès, tot i que 
també es van programar coproduccions en anglès. En qualsevol cas, totes 
les obres es van subtitular per eliminar barreres idiomàtiques. El programa 
diürn es va adreçar únicament al públic professional, mentre que el vespre les 
obres estaven obertes a tot tipus de públic. 

La trobada també va permetre conèixer de primera mà quin serà el nou 
projecte artístic del relativament recent director, Pierre Thys, que ha vist com 
la pandèmia ha endarrerit de manera considerable la posada en marxa del seu 
nou projecte. En un format proper i informal, Pierre Thys i artistes implicats en 
aquesta nova etapa van explicar els diferents processos artístics que tenen 
previstos i van rebre el feedback directe dels programadors presents. 

L’organització va habilitar espais de networking i va cobrir el dinar, així com 
altres entremesos, als professionals que ho desitgessin, cosa que va fer que 
s’incentivessin els contactes i que bona part dels internacionals fessin un 
seguiment pràcticament ininterromput de les jornades. 

A ICEC Brussel·les, la trobada li va permetre mantenir el contacte amb 
el Théâtre National, donar a conèixer la feina de promoció i suport que fa 
Catalan Arts a escala internacional i establir nous contactes tant en l’àmbit 
nacional com en l’internacional. 

Gilbert Bernadó,
ICEC Brussel·les
Octubre de 2021

12 - 13 d'octubre de 2021
Brussel·les (Bèlgica)

Focus Pro Théatre Natio-
nal Wallonie Bruxelles

Focus Pro 2021
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MÚSICA I DIGITAL

Informació tècnica

• 12a edició de la fira 
• Pròxima edició: 12-14 d’octubre de 2022
• Periodicitat anual
• 6.589 professionals acreditats, dels 

quals un 18 % internacionals 
• 2.437 entitats acreditades 
• 412 ponents 
• 452 periodistes acreditats
• Un equip de 466 persones
• 1,4 milions d’euros de pressupost 
• 5.170 acreditacions per al gran públic 
• 121 grups programats en 10 escenaris, 

que van representar 566 artistes i 
músics

• Participació internacional 
• Fira de pagament:

• Preu per als catalans acreditats amb 
Catalan Arts: 95 € 

• Preu sense descompte: 120 €

Organització

MaMA Festival & Convention 
46, rue Bouret
75019 Paris (France)
Tel.: +33(0)1 42 38 40 49 
contact@mama-event.com 
www.mama-event.com 

Descripció general             

La 12a edició de la fira MaMA Festival & Convention, esdeveniment clau del 
panorama internacional de les trobades professionals de l’àmbit musical, va 
tenir lloc del 13 al 15 d’octubre a París i va reunir, després de gairebé dos 
anys, més de 6.580 actors i gent del sector. Fou una edició marcada per la 
força de la nova generació d’artistes i músics. Els espais de trobada foren els 
de sempre i el 2021, a diferència de les dues edicions anteriors i per raons 
lligades a la pandèmia de la COVID-19, no hi va haver país convidat. 

Aquesta edició va comptar amb la presència de conferenciants de renom com 
Ben Barbaud, director general del festival francès Hellfest, i el compositor 
francès Jean-Michel Jarre, que fou el padrí d’aquesta edició. A banda d’això, 
i com ja és costum des de fa tres edicions, la ministra de Cultura, Roselyne 
Bachelot, va assistir a la fira el dijous 14 a la tarda per visitar l’equip del Centre 
National de la Musique (CNM), finançat pel Ministeri, i entrevistar-se amb 
agents claus del sector per recollir les seves demandes, preocupacions i 
reivindicacions. 

Aquesta edició de tornada a la normalitat va comptar amb la participació de 
6.589 professionals acreditats, dels quals un 18  % eren internacionals, que 
representaven 45 nacionalitats. Aquests professionals i empreses, que van 
representar un total de 2.437 entitats acreditades, gairebé un 2 % més que el 
2019, eren programadors, empreses de producció, empreses de management, 
agents de contractació, segells discogràfics, xarxes professionals, institucions 
i premsa, representants de gairebé tota la cadena de valor de la indústria 
musical, des de la producció fins a la distribució i tot el que fa referència 
a la música en viu. A banda d’això, pel que fa a les xifres, que continuen en 
augment respecte a les edicions anteriors, hi van intervenir 412 ponents, dels 
quals un 46 % eren dones, es van vendre 5.170 passis per al gran públic, un 
12 % menys que el 2019, i es van programar 121 grups en 10 escenaris, que van 
representar 566 artistes i músics, de les quals un 65 % eren dones. 

El MaMa Festival & Convention, tot i que és un sol esdeveniment, té dues 
parts ben diferenciades però complementàries. D’una banda, hi ha la part de 
convenció, que agrupa tota l’activitat professional diürna, amb conferències, 
debats, sessions de pitchings i aperitius professionals organitzats per 
diferents territoris i organitzacions professionals, com ara “Ma Cabane à 
Paname”, organitzat per la delegació canadenca, o “Bulles et flamands roses”, 
organitzat per la xarxa de professionals de les músiques modernes del sud de 
França i Còrsega. I, d’altra banda, el MaMA Festival, la part de concerts a la 
nit oberta als professionals acreditats, però també al gran públic, que té com 
a objectiu posicionar-se com un dels festivals de músiques modernes de la 
capital francesa. 

13 - 15 d’octubre de 2021
París

MaMA Festival &
Convention 

MaMa 2021
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Aquesta 12a edició també serví per consolidar la sisena edició del MaMA 
Invent, l’espai de trobada organitzat a Le Trianon, una zona de corners 
(estands), conferències i pitchings per posar en relleu i presentar la vitalitat 
del sector de la music tech i de les innovacions en l’àmbit musical. Cada 
jornada es va estructurar entorn d’una temàtica diferent: solucions per als 
artistes, per a l’espectacle en viu i per al negoci/promoció, dimecres, dijous 
i divendres, respectivament. El premi MaMA Invent Riffx va recompensar una 
de les sis start-ups seleccionades per fer el seu pitch davant d’un jurat de 
tres experts de la indústria discogràfica i tecnològica, que fou presidit pel DJ 
i productor Étienne de Crécy. 

Les conferències i els debats van tractar de dos temes principals i d’actualitat, 
com són el lloc de les dones dins del sector musical (situació actual i accions 
concretes) i tota la qüestió de la transició ecològica del sector, els indicadors 
reals de desenvolupament positiu i la necessitat que tota la indústria sigui 
conscient que s’ha de canviar de paradigma. 

Aquesta fou també la segona edició del MaMA en què es van dur a terme 
accions per donar a conèixer el nou projecte JUMP, The European Music Market 
Accelerator, que és liderat pel MaMA, que compta amb el finançament de la 
Comissió Europea i en el qual participen sis fires europees: MaMA Festival & 
Convention (França), UN Convention (Regne Unit), MIL (Portugal), Athens Music 
Week (Grècia), Linecheck (Itàlia) i Nouvelle Prague (República Txeca). 

Participació catalana

La delegació catalana va estar representada per l’empresa de management 
Escenamusic, l’Associació Mussol —que organitza el concert solidari 
Mússol— i el Mercat de Música Viva de Vic, mercat estratègic per a la música 
de Catalunya, així com la delegada de l’ICEC a París, Eva Colom. 

A banda d’això, el dijous 14 d’octubre a les 17.30 h, a Le Trianon va tenir lloc 
l’aperitiu professional Catalan Arts, en el qual es va presentar el document 
produït per l’ICEC Ready to Explode! Ready to Export! i el catàleg Music Tech 
from Catalonia. 

Valoració

Un cop més i de manera definitiva, es pot afirmar que el MaMA Festival & 
Convention es consolida com la cita imperdible de tots els agents de la 
indústria musical a França. Malgrat el context sanitari i la presència de 
professionals internacionals de 45 països, la fira continua sent molt francòfona 
en el sentit que és el moment de l’any en què tots els professionals francesos 
de la indústria es troben a París. Hi ha altres cites en festivals i trobades 
professionals, però aquesta és la fira de referència i, com tant els agrada dir 
a la direcció, on tothom hi és. Això significa que durant els tres dies que dura 
la trobada tots els bars i restaurants que es troben al centre neuràlgic de la 
fira (Le Trianon, l’Elysée Montmartre o La Cigale) estan plens de professionals 
assistents al MaMA, que aprofiten aquests dies per fer tantes reunions 

Imatge general del MaMA Invent, espai dedicat a la music tech i a 

la innovació.

Aperitiu professional de Catalan Arts al MaMA.

Imatges del CosyLab, espai de trobada del MaMa Invent.

MaMa 2021
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com poden i tancar un màxim de concerts i negocis amb vista a la propera 
temporada. Enguany, més que mai. 

L’aperitiu professional organitzat per Catalan Arts va ser tot un èxit 
d’assistència, i vam poder distribuir els nous flyers de presentació i fer-nos 
ressò de les últimes publicacions. Amb vista a l’any vinent, aquesta acció 
es repetirà i, sobretot, des de Catalan Arts es treballarà perquè hi hagi més 
presència d’empreses catalanes a la fira. 

Eva Colom,
ICEC París

Novembre de 2021

Concert de Sopico a la sala de concerts La Cigale.

MaMa 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1981
• Dues sessions plenàries anuals 

(primavera i tardor)
• Pròxima edició: pendent de confirmació
• Públic professional 
• Nombre d’acreditats: 204 presencials. 

No disposem de dades dels acreditats 
en línia 

• Participació internacional
• Gratuït tot i que les entrades per als 

espectacles són de pagament 

Organització

International Network for Contemporary 
Arts (IETM) 
Square Sainctelette, 19 
1000 Bruxellles (Belgique)
Tel.: +32 2 201 0915
www.ietm.org 
ietm@ietm.org 

Descripció general             

Entre el 21 i el 24 d’octubre de 2021, Lió va ser la seu de l’edició d’enguany 
de l’IETM en format de trobada plenària (plenary meeting), en el que era la 
primera reunió presencial després dels gairebé dos anys de conferències i 
reunions en línia a causa de la pandèmia de la COVID-19. Amb tot, malgrat que 
la tornada a la presencialitat era un dels atractius principals de formar part de 
l’IETM Lyon, les encara vigents restriccions per culpa de la pandèmia van fer 
que l’esdeveniment mantingués també la possibilitat d’accés i participació en 
línia, sobretot en consideració a aquells professionals que no podien acudir 
a la ciutat francesa per qüestions geogràfiques o de mobilitat internacional 
post-COVID. Així doncs, d’un total de 204 assistents presencials a l’IETM, 
el 89  % eren originàriament d’algun país europeu, sobretot de França (66 
professionals), Alemanya (19 professionals), Itàlia (19 professional), Espanya 
(16 professionals) i Finlàndia (15 professionals). Malgrat les restriccions i les 
dificultats de mobilitat del moment, actual, però, a les jornades també van 
participar-hi tres professionals del continent americà (dos del Canadà i un 
dels Estats Units), dos professionals de l’Orient Mitjà (un d’Iran i un del Líban) 
i un professional senegalès. 

De fet, la reflexió entorn de les mancances del nostre sistema i modus 
vivendi, evidenciades per la fragilitat de sostenir-se a si mateixes quan tot 
ha hagut d’aturar-se a causa de la situació de pandèmia, fou l’eix vertebrador 
dels quatre dies que durà l’IETM Lyon, subtitulat amb la gens innocent 
paraula Trans-missions. El mot, d’arrel llatina i fonèticament molt semblant 
en la major part de llengües d’Europa, significa etimològicament “moure 
una mateixa substància d’una banda a l’altra”. En el cas de l’IETM, el que es 
vol fer moure és la diversitat d’opinions, la crítica i la reflexió, així com les 
alternatives, els mètodes i els processos que l’art i la cultura ens ofereixen. 
Col·locant el guionet entre les dues primeres síl·labes, és evident que els seus 
dissenyadors volien remarcar, encara més, que aquest moviment transversal 
és primordial per transformar el sector de les arts escèniques i de carrer en un 
ecosistema sostenible i autosuficient. Així doncs, l’assoliment de la capacitat 
màxima proposada, 204 acreditats presencials d’un màxim de 200 places 
possibles, evidencia que la tria del tema de debat per a aquesta ocasió i la 
gairebé excepcionalitat de poder programar una trobada professional i lúdica 
presencialment feren de l’IETM Lyon, Trans-missions, un dels esdeveniments 
cabdals de l’inici de la tardor del 2021. 

Les ponències, les taules rodones i els espais de discussió es van estructurar 
en quatre itineraris diferents, d’entre els quals l’anomenat Open Forum, el més 
nombrós, va plantejar-se com un espai per generar intel·ligència col·lectiva 
(collective intelligence) que serveixi per afrontar els reptes amb què toparan 

21 - 24 d’octubre de 2021
Lió 

IETM Plenary Lyon

IETM Plenary Lyon 2021
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les futures generacions d’artistes i professionals de les arts escèniques, 
sobretot amb relació a la idea de transmissió de coneixement i experiència i 
quines són les vies per facilitar-la de manera homogènia i no jeràrquica. D’altra 
banda, un dels altres itineraris que van tenir més èxit fou el Villeurbanne, que 
permetia el debat i aportava informació sobre la sinergia entre l’audiovisual, 
la tecnologia i les arts de carrer. 

Si bé és cert que la programació es concentrava entre el 21 i el 24 d’octubre, 
alguns actes i esdeveniments van tenir lloc també més enllà d’aquests límits 
temporals. En aquest sentit, podem dir que la totalitat de propostes es van 
iniciar el 20 d’octubre, amb un pre-meeting a Clermont-Ferrand, i es van 
cloure amb un brunch en el qual es van anunciar les dates dels pròxims IETM 
Meetings: un era la trobada Satellite Girona del 25 al 27 novembre de 2021, 
coorganitzada per l’Institut Ramon Llull i l’ICEC. Un altre moment assenyalat 
fou la celebració dels 40 anys de l’IETM, que tingué lloc el dissabte 23 d’octubre 
al F&K Bistroclub de Lió. 

L’IETM celebra anualment dues sessions plenàries de les seves trobades, 
obertes tant als socis com als no socis, així com dues trobades de format 
més reduït, que bategen amb el nom de satèl·lits. En tot cas, l’organització 
de cada esdeveniment es coordina igualment amb un partner local, que en 
l’edició d’enguany anà a càrrec d’un grup d’artistes, estudiants i professionals 
del sector cultural amb el suport de la regió d’Alvèrnia-Roine-Alps i l’Àrea 
Metropolitana de Lió. 

Presència catalana

Pel que fa a la representació institucional, per part de l’ICEC hi van assistir les 
delegades de París i Brussel·les i la tècnica d’arts escèniques de Barcelona, 
Ester Campabadal, i, de l’Institut Ramon Llull, Ester Criado. A més, van 
assistir-hi Xavier Granada, de l’empresa MyStage; la Companyia de Dansa 
Daniel Fernández, representada pel mateix coreògraf; Herman Bashiron 
Mendolicchio, de la Universitat de Barcelona; Iva Horvat, de l’agència Art 
Republic; Jordi Pérez, de la Companyia Sargantana; Mariona Castells, de 
Labú Teatre, la dramaturga Silvana Pérez Miex, i Toni González, consultor 
independent de l’empresa Escena Internacional. 

Valoració

Aquest plenary meeting de Lió fou important en la mesura que suposà el retorn 
a les trobades presencials de la xarxa. Es va decidir fer-lo una mica més de 
sis mesos abans de la data acordada, cosa que va obligar els organitzadors 
locals a organitzar-ho tot en poc temps, a diferència del que passava amb la 
trobada de Girona, en la qual s’havia estat treballant gairebé tres anys. Aquest 
fet va quedar patent durant tota la trobada, ja que hi va haver petits detalls 
que van fer que l’organització no fos l’òptima ni l’habitual d’aquestes trobades. 
Si més no, es va veure que els 200 participants presencials estaven contents 
de retrobar-se per poder intercanviar i engegar nous projectes, i això es va 
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comprovar en el fet que cada nit hi havia un espai de trobada informal que 
acabà, el dissabte, amb la celebració dels 40 anys de la xarxa. 

Malgrat qüestions organitzatives que en alguns moments van complicar la 
trobada, el contingut va estar al nivell al qual ens té acostumats la xarxa, i el fet 
d’organitzar diferents recorreguts temàtics va permetre dividir-nos en grups 
més petits que facilitaven l’intercanvi i el debat d’una manera molt més fluida. 
Sempre es preparen els diferents tallers, trobades i activitats més globals a 
fi que els participants s’hi impliquin al màxim i la reflexió comuna de la xarxa 
pugui avançar. És per totes aquestes raons que les trobades de l’IETM, tant en 
línia com presencials, sempre són un moment en què es treballa, es reflexiona 
i també es poden trobar nous socis per dur a terme projectes de cooperació 
cultural. 

Eva Colom Valageas i Ivet Zwartzo i Pou,
ICEC París

7 de desembre de 2021

IETM Plenary Lyon 2021
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ARTS ESCÈNIQUES I CIR

Informació tècnica

Festival Circolo
• Any de creació: 2013, 5a edició
• Periodicitat: biennal
• Pròxima edició: octubre de 2023
• Companyies i artistes programats: 37 
• Empreses i professionals acreditats: 

150, aproximadament
• Visitants: 20.000 en total, 

aproximadament, 12.500 dels quals com 
a espectadors dels espectacles 

• Professional i obert al públic 
• Nacional i internacional 
• De pagament i gratuït
Organització
Stichting Briantelli
Willem II straat, 49
NL - 5038 BD Tilburg (Netherlands)
Tel.: +31 641 54 96 69
www.festivalcircolo.nl
Persona de contacte
Wendy Moonen (Direcció Artística)

Theater op de Markt
• Any de creació: 1999, edició circ (anys 

senars) / 12a edició
• Periodicitat: biennal
• Pròxima edició: octubre de 2023
• Companyies i artistes programats: 28 
• Empreses i professionals acreditats: 

104, aproximadament
• Visitants: 15.000 (dades aproximades)
• Professional i obert al públic 
• Nacional i internacional 
• De pagament i gratuït 
Organització
tProvinciaal Domein Dommelhof 
Toekomstlaan, 5
B - 3910 Neerpelt (Belgium)
Tel.: +32 (0)11 80 50 02
www.theateropdemarkt.be
Persones de contacte
Gert Nulens (director)
Martine Linaer (Direcció Artística)

Descripció general             

Festival Circolo

Actualment, el Festival Circolo desenvolupa un reconegut lideratge de la 
disciplina del circ en el panorama de les arts escèniques de Països Baixos. El 
festival és un encreuament de circ, teatre, dansa moderna, música, disseny i 
arts visuals, que dona com a resultat un circ contemporani d’elevat nivell.

S’adreça a tots els públics, però també serveix d’aparador i de plataforma 
internacional per a artistes, programadors i altres professionals d’aquest 
sector. Té socis locals i internacionals que treballen conjuntament per 
la renovació del circ als Països Baixos. Així mateix, celebra reunions de 
xarxes internacionals (Circostrada i CircusNext), seminaris i altres trobades 
professionals que aconsegueixen reunir una diversitat de professionals del 
circ que aporten al festival prestigi internacional.
 
El programa internacional és el cor del Festival Circolo. Presenta una 
programació de qualitat, centrada en la innovació artística i en produccions 
amb exclusivitat per al públic dels Països Baixos. 

El festival ofereix també l’oportunitat a joves talents, inclosos els estudiants 
de circ (ACaPA de Tilburg i Codarts de Rotterdam), per mostrar-se a un públic 
entès i a programadors internacionals. Presenta vitrines de joves creadors 
i organitza tallers per a futurs talents. Així mateix, participa en plataformes 
de desenvolupament de talent com Makershuis Tilburg, PLAN Brabant 
CircusNext i Circostrada. Paral·lelament, assessora teatres i festivals en la 
seva programació de circ i desenvolupa programes que permeten als joves 
acabats de llicenciar dur a terme petites produccions temàtiques de circ i 
participar activament en diversos festivals i activitats. D’aquesta manera, 
vincula el desenvolupament artístic i el procés de construcció de l’experiència 
escènica amb l’esperit empresarial.

Els escenaris del Festival Circolo són quatre envelats i un gran espai a l’aire 
lliure de presentació d’obres sense necessitat de sostre, instal·lats al parc 
Leijpark de Tilburg. Però la direcció artística del festival va comentar que, per 
a pròximes edicions, està parlant amb el centre cultural de Tilburg per poder 
programar també peces de circ contemporani que necessitin ser presentades 
en sala, i, d’aquesta manera, passar a ser un festival anual i no biennal.

Theater op de Markt

El Theater op de Markt, en la seva versió d’hivern, anys senars, aposta per la 
programació de circ internacional. Fins ara, el festival durava quatre dies. En 

22 - 31 d’octubre de 2021
Tilburg (NL)
29 d’octubre – 1 de novembre de 2021
Neerpelt (BE)

Festival Circolo i
Theater op de Markt
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Coffee conversations entre companyies i programadors assistents 

al Festival Circolo.

Conversa entre la Cia. Eia i programadors assistents al Theater op 

de Markt.

Presentació del Festival Circolo, amb Wendy Moonen.

aquesta 12a edició i per motius sanitaris de la COVID-19, es va allargar fins 
als 11 dies, cosa que va donar la possibilitat de programar més companyies i 
més activitats. 

En el Theater op de Markt es pot participar d’una programació de circ 
contemporani amb representacions de companyies que es mouen en l’àmbit 
internacional i de companyies joves amb gran projecció. Aquestes últimes 
normalment han fet residència al Provinciaal Domein Dommelhof, on poden 
gaudir de les instal·lacions i de suport a la producció, la internacionalització 
i la distribució, entre d’altres, a més de tenir la possibilitat de ser programats 
en el festival. 

La programació del Theater op de Markt vol donar cabuda a les tendències 
més actuals en circ i arribar a un públic molt divers. Segueix el camí de la 
majoria dels grans festivals i aposta per coproduccions pròpies que s’estrenen 
durant el festival i pels primers passis. 

Els organitzadors del festival opten tant per les noves creacions —d’aquí 
l’alt nombre de coproduccions— com per les companyies ja consolidades 
que presenten nova creació. Per això, el Theater op de Markt col·labora 
estretament amb els artistes, sobretot amb els que hi fan residència.

El Theater op de Markt és reconegut pel sector del circ com una immillorable 
plataforma de promoció internacional, no només per la qualitat de la 
programació, sinó també pel nombre de professionals acreditats, que 
provenen de diferents països, sobretot europeus, però no únicament, i per 
ser membres de les xarxes més importants del sector del circ: Circostrada, 
CircusNext, Face i In Situ, entre d’altres.

Pel que fa al públic no professional, és molt divers i participatiu. La llarga 
tradició del festival fa que tant famílies com gent jove i d’altres acudeixin a 
l’àrea on se celebra el festival, tot i que queda una mica apartada del centre 
de la ciutat. La majoria són residents locals o de la regió, encara que també 
n’hi ha que arriben des de Brussel·les i Valònia. 

Els escenaris del festival estan repartits per les sales dels diferents edificis 
que formen el Provinciaal Domein Dommelhof, i per les carpes de circ i 
envelats que hi ha sobre el terreny.

A més de la versió d’hivern del Theater op de Markt, els anys parells té lloc a 
Hasselt la versió d’estiu, la programació de la qual gira entorn de les arts de 
carrer. De fet, l’origen del Theater op de Markt es troba en la programació de 
les arts de carrer que des de l’any 1967, encara que amb un format diferent 
de l’actual. Programa arts de carrer i circ amb una forta presència i projecció 
internacional.

En aquesta edició, el Theater op de Markt va organitzar una rebuda especial 
per a la delegació catalana, fruit de la voluntat de l’Associació de Professionals 
del Circ de Catalunya (APCC) per dur a terme la mesura “Internacionalització” 
del Pla d’impuls al circ (PIC) a Tilburg i Neerpelt, amb l’acció A Catalan Journey, 
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i de la iniciativa dels membres de la Central del Circ per desenvolupar 
part de la mesura “Esfera circ” del PIC a Neerpelt. Aquestes accions van 
aconseguir atreure una atenció més gran cap a les companyies catalanes i 
cap als professionals catalans allà presents. El festival va organitzar sessions 
de networking, va facilitar l’accés a totes les representacions programades, 
va posar a disposició de tots els participants els recursos del centre i va fer 
promoció d’aquest focus en tots els mitjans de comunicació.

Aquesta voluntat expressa també la va dur a terme el Festival Circolo, en aquest 
cas, però, només dirigida als participants de la mesura “Internacionalització 
del circ”, que són els que es van desplaçar fins a Tilburg (i no per als de la 
mesura “Esfera circ”, que només van anar a Neerpelt). Des de l’organització es 
va facilitar l’accés als espectacles i la trobada amb professionals. Així mateix, 
es va organitzar una trobada amb companyies dels Països Baixos presents a 
la programació del festival, que van mostrar el seu treball als professionals 
catalans.

La implicació d’ambdós festivals amb el sector del circ català va ser molt ben 
rebuda per tothom. I segur que hi haurà repercussió en edicions posteriors 
tant del Theater op de Markt (que ja en tenia tradicionalment) com del Festival 
Circolo (que no en tenia tanta).

Participació catalana

En aquesta edició, només es van programar companyies catalanes al Theater 
op de Markt, amb la presència de la Cia. Eia i Joan Català. Però la participació 
catalana de professionals del circ va ser molt nombrosa, tant en el Theater op 
de Markt com en el Festival Circolo. 

Formant part de la mesura “Esfera circ”, del Pla d’impuls al circ, més de 14 
professionals catalans van recórrer durant quatre dies (29, 30 i 31 d’octubre i 1 
de novembre) el Theater op de Markt. I el mateix van fer els 12 professionals 
que formen part de la mesura “Internacionalització” del mateix Pla —A Catalan 
Journey—, però aquests, a més, van visitar també el Festival Circolo.

Per part de l’ICEC, tant en el Theater op de Markt com en el Festival Circolo, hi 
van participar la tècnica en Arts Escèniques de I’ICEC Barcelona i la delegada 
de l’oficina de l’ICEC a Brussel·les. A més, hi va haver representació de 
l’Institut Ramon Llull en la persona de la coordinadora de les Arts Escèniques 
d’aquesta institució.

Valoració

Tant el Festival Circolo com el Theater op de Markt no obren convocatòria a 
rebre propostes. Tot el que es programa es fa per invitació. Això vol dir que 
es poden enviar propostes durant tot l’any. Ara bé, s’ha de tenir present que 
tant el Festival Circolo com el Theater op de Markt acostumen a moure’s molt 
per veure en viu tot allò que acaben programant. A l’hora de ser programat en 
aquests dos festivals, és de gran ajuda que les seves direccions artístiques 

Components de la mesura “Internacionalització” del PIC al Theater 

op de Markt.

Envelat del Circus Ronaldo al Theater op de Markt.

Components de la mesura “Esfera circ” del PIC al Theater op de 

Markt.
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hagin vist l’obra en directe (sencera o en format showcase) o s’hi hagi fet una 
residència. 

Tant el Theater op de Markt com el Festival Circolo, un amb programació 
a sala i en envelat i l’altre amb programació en envelats, són festivals molt 
importants des del punt de vista internacional, amb una gran tradició i renom 
europeu pel que fa a la seva especialitat. La seva organització és impecable 
tant cap als artistes com cap als professionals i el públic.

Molt recomanable tant per a programadors que vulguin descobrir nous 
artistes, nous treballs i noves tècniques del circ contemporani i trobar l’espai 
on cultivar relacions internacionals amb gent del sector, com per a les 
companyies, les quals tindran l’oportunitat de mostrar la seva feina a un gran 
ventall de programadors d’arreu.

El fet que el Theater op de Markt col·labori estructuralment amb el 
CircusCentrum (centre flamenc de les arts del circ) facilita l’estimulació del 
circ mitjançant l’educació, el suport artístic i la promoció. Això es tradueix 
en facilitats per ser programat i per promocionar-se. I el mateix passa amb la 
col·laboració del Festival Circolo amb Codarts i ACaPA. A més, tots dos són 
socis de Circostrada i CircusNext, cosa que eleva el nivell de professionals 
internacionals que hi assisteixen.

Per tant, per a companyies catalanes que estiguin buscant residències i 
formació, el contacte, sobretot amb el Theater op de Markt, és fonamental 
per després mostrar la seva creació en el festival.

El format de l’espectacle no és un factor limitador. Són dos festivals que 
han desenvolupat molt bones infraestructures que s’adapten per contenir 
qualsevol mena de producció.

Tant el Festival Circolo com el Theater op de Markt coneixen bé la tradició del 
circ i el teatre de carrer a Catalunya i, en cada edició, des de fa molts anys, 
sobretot al Theater op de Markt, el programa inclou almenys una companyia 
catalana. Ambdós participen en FiraTàrrega i Trapezi des de fa moltes edicions. 
És per això que és interessant presentar-hi propostes catalanes. 

I podem afirmar que la decisió de l’APCC de traslladar una part de la mesura 
“Internacionalització” del PIC, A Catalan Journey, a Tilburg i Neerpelt, i de la 
Central del Circ amb la mesura “Esfera circ” a Neerpelt, va ser tot un èxit tant per 
als professionals catalans que s’hi van desplaçar com per als programadors 
internacionals presents i per als organitzadors d’ambdós festivals.

Núria Bultà i Gilbert Bernadó,
ICEC Brussel·les
Octubre de 2021
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MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 2014
• Anual
• Pròxima edició: novembre de 2022
• Públic professional (acreditat) i 

aficionat
• Participació internacional i nacional

Organització

Berlin Music Commission 
Brückenstraße, 1
10179 Berlin (Deutschland)
www.berlin-music-commission.de

Persones de contacte
Stephan Hengst, Director MWM 

Descripció general             

Most Wanted: Music (MW:M) ha esdevingut en els darrers anys l’esdeveniment 
de música professional i d’indústria creativa més important a Berlín. Organitzat 
per la Berlin Music Commission (BMC), la xarxa professional de la indústria de 
la música a Berlín és interlocutora i lobby del sector en les relacions amb els 
representants polítics i altres indústries creatives.

Els seus objectius principals són promoure l’experiència pràctica, estimular 
la creació de xarxes professionals i impulsar la transferència d’informació, 
així com afavorir l’intercanvi i inspiració de noves perspectives i models de 
negoci per a la indústria musical. 

MW:M és un projecte que compta amb el suport del Departament d’Economia, 
Energia i Empreses del Senat en el marc del Projecte Projekt Zukunft i 
forma part del programa Live Music Accelerator Berlin (LMAB), finançat pel 
Departament de Cultura i d’Educació del Senat a través del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el suport de Ticketmaster, entre 
d’altres.

L’edició Most Wanted: Music d’enguany va tenir lloc del 26 al 28 d’octubre com 
a esdeveniment híbrid en línia i en directe a la Kulturbrauerei de Berlín. El lema 
va ser #CHANGE, amb la intenció de subratllar la creació activa en un futur 
positiu per a la indústria musical.

En total hi va haver 75 panels nacionals i internacionals amb tallers i 
conferències en alemany i anglès, 20 esdeveniments satèl·lit i 170 ponents a sis 
escenaris, sense oblidar els 15 concerts MW:M Live, amb artistes emergents.
El fil del programa es pot resumir en una gran benvinguda d’inauguració 
per part de tot l’equip de MW:M21, amb l’actuació de Yetuey Music, el panel 
“Com Dolby Atmos està sacsejant el mercat de l’streaming” i la declaració 
d’obertura del director general de Berlin Music Commission, Olaf Kretschmar, 
del director de l’esdeveniment, Stephan Hengst, i de la cap de programa, Eva 
Kiltz.

El segon dia va continuar amb el lliurament de premis i les actuacions de Bison 
Rouge i Jovankav Wilsdorf, seguits de les xerrades i les actuacions satèl·lit. A 
més, es va concebre un programa per a després de la feina, a fi d’obrir el 
festival a un públic més ampli. A partir de les 17.00 h del 27 d’octubre, els 
visitants van poder gaudir dels darrers moments de la convenció MW:M amb 
l’entrada gratuïta MW:M Afterwork.

25 - 28 d’octubre de 2021
En línia / Berlín (Alemanya)

Most Wanted: Music 
(MW:M)

Most Wanted: Music 2021
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Per al darrer dia, l’entrada era gratuïta, però calia inscriure’s al web de 
l’esdeveniment. Aquest dia de tancament va estar ple de música en viu a la 
sala Kesselhaus de Berlín, de la qual es va poder gaudir gràcies a les mesures 
establertes pel Govern alemany de 2G (vacunat o curat), a diferència de la 3G 
(vacunat, curat o amb test ràpid).

Per contactar amb els ponents i els participants, era possible fer-ho al mateix 
live de les seves conferències, al web habilitat o bé a l’app de l’esdeveniment. 
També es podien revisar les sessions preferides a la plataforma digital de 
conferències i mirar les transmissions al canal YouTube de l’esdeveniment.

Alguns dels artistes que van actuar al live van ser Joplyn, amb la seva barreja 
de moderns sons berlinesos i emotives melodies que van cridar l’atenció 
de la crítica, el hip-hop audaç i poètic de Caxxianne, Moisès Carlos, Olicía, 
Wasgehtchloe, Michèl von Wusso, el quintet de hip-hop belga d’avantguarda 
Glauque i Kummerfeld.

La Baixa Saxònia va ser la regió associada en aquesta edició i va presentar 
una gran selecció d’artistes emergents amb moments màgics a càrrec de 
Modesha i dels germans Ottolien, que van captivar el públic amb una gran 
qualitat artística.

El MW:M 2022 se celebrarà la segona setmana de novembre al mateix lloc, i 
les entrades del Super Early Bird aviat ja sortiran a la venda.

Valoració

Aquest any, l’atenció es va centrar en com pot tenir èxit el nou començament 
de les indústries culturals i creatives i com es poden reduir com més aviat 
millor els grans dèficits existents.

Es va donar voltes a la qüestió de quins progressos podia haver portat la 
pandèmia i quins beneficis s’han pogut extreure del que s’ha après. Un altre 
tema va ser l’ús creatiu dels mitjans digitals i del comportament canviant dels 
usuaris de continguts.

Els temes principals dels panels van ser les innovacions al camp de la 
tecnologia musical, els models de remuneració més justos per als músics i la 
transformació cap a una indústria més sostenible des del punt de vista social 
i ecològic.

Belén Lucas i Neus Mèlich,
ICEC Berlín

Novembre de 2021

Actuacions en viu a la sala Kesselhaus de Berlín.

Caxxianne a Franz Club.

Xerrada sobre la indústria musical amb xat participatiu.

Most Wanted: Music 2021
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MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 2013
• Anual
• Pròxima edició a Bilbao: 26-28 d’octubre 

de 2022
• Primera edició a Bogotà: 4-7 de maig de 

2022 (previsió)
• 3.500 persones professionals 

acreditades
• 20.000 connexions mitjançant la 

plataforma virtual del BIME Pro
• 8.500 persones han assistit a les 

actuacions musicals presencials
• El BIME Pro ha comptat amb dues 

jornades digitals i dues jornades 
presencials, amb la programació del 
BIME City, que incloïa dues nits de 
showcases i més de 40 actuacions

• Espais: Palacio Euskalduna, que ha 
estat l’escenari de la zona professional, 
així com Kafe Antzokia, Backroom, 
Stage Live, Shake, La Ribera, Bilborock i 
Bidebarrieta

• Públic professional i públic general (a 
les actuacions)

• Internacional
• De pagament
• www.bime.net

Organització

FUNDACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS / LAST 
TOUR
Camino de la Ventosa, 46, 1.º D 
48013 Bilbao

Descripció general             

El congrés professional musical BIME Pro va celebrar enguany la seva novena 
edició, amb una aposta híbrida d’activitat presencial, concentrada al Palacio 
Euskalduna de Bilbao, i digital, mitjançant la plataforma virtual de la fira.

Durant dues jornades diürnes, professionals de la indústria musical van poder 
reunir-se i debatre qüestions de música, indústria, cultura, treball i futur.

Segons dades facilitades per l’organització, l’esdeveniment va acollir gairebé 
3.500 professionals acreditats, de prop de 40 països com Argentina, Mèxic, 
Xile, Veneçuela, Colòmbia, el Regne Unit, Holanda, Bèlgica, els Estats Units, 
Israel, Finlàndia, República Txeca i Noruega, entre d’altres.

L’activitat professional va incloure conferències, taules rodones i debats, 
presentacions de projectes i reunions curtes speed-meetings, tot fomentant 
l’espai de diàleg entre els professionals inscrits de totes les disciplines de 
les empreses creatives i culturals: mànagers, promotores d’esdeveniments, 
tècnics, productores, creadors, distribuïdores, creatius, professionals de 
mitjans de comunicació i representants de les institucions públiques.

Alhora, la plataforma digital del BIME Pro compta ja amb 20.000 connexions 
al seu contingut virtual i permetia també el treball en xarxa dels diversos 
professionals acreditats. Aquesta plataforma roman activa per permetre 
l’accés a tot el contingut emès i, alhora, mantenir les eines de networking 
operatives i ampliar els enllaços creats. 

Pel que fa a la programació de concerts promocionals showcases integrats 
dins del BIME City Estrella Galicia, celebrats els vespres dels dies 27 i 28 
d’octubre, enguany va estar formada per més de 40 actuacions de projectes 
emergents provinents de nou països, tot mostrant les últimes tendències 
musicals d’Europa i Amèrica Llatina. Sales diverses del centre de la ciutat van 
ser l’escenari d’actuacions provinents de diversos territoris estatals, així com 
de França, Holanda, Polònia, Islàndia, Colòmbia, Xile i Argentina. Aquestes 
actuacions van comptar amb una assistència de 8.500 persones de públic 
professional i general.

Alhora, la música d’aquests projectes es va poder gaudir des de la plataforma 
digital del BIME Pro i va permetre, també, la difusió d’actuacions enregistrades 
prèviament.

27 - 29 d’octubre de 2021
En línea / Bilbao

BIME 2021

BIME 2021

https://www.bime.net/pro/es/
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Presència catalana

Catalan Arts Music va reactivar, per segon any consecutiu, una col·laboració 
amb el BIME Pro, la trobada de professionals del sector de la música, les 
noves tecnologies, l’emprenedoria, la internacionalització i el  networking. 
La col·laboració d’enguany va comptar amb tres actuacions promocionals 
presencials dels projectes musicals catalans emergents Violeta Tello Grau, Ariana 
Abecasis i Pinpilinpussies, que van tenir lloc el 27 d’octubre a la sala Kafe Antzokia, 
mitjançant una convocatòria pública prèvia de projectes musicals emergents i la 
selecció per part del departament de contractació artística del BIME. 

Les actuacions promocionals comptaven amb públic assistent en directe a 
la sala i van ser enregistrades en vídeo. Aquests enregistraments romanen 
accessibles per a tot el públic acreditat mitjançant la plataforma digital del 
BIME Pro i van ser cedits a les empreses perquè disposessin d’aquest material 
audiovisual com a eina de promoció i difusió.

Als concerts d’aquest Catalan Music Showcase en directe es va incloure la 
programació de les actuacions audiovisuals, a la plataforma virtual del BIME Pro, 
de Magalí Sare & Manel Fortià, Wesphere i Marta Knight. Les propostes van ser 
escollides pel departament de contractació artística del BIME, mitjançant una 
convocatòria pública prèvia per a formacions musicals catalanes emergents.

A banda dels concerts organitzats sota el paraigua Catalan Arts, el BIME va 
incloure dues actuacions dels projectes artístics catalans Ferran Palau i Marta 
Knight, que van actuar a les sales Backroom i Shake, respectivament. L’artista 
Bad Gyal també va actuar al festival BIME Live, obert al públic general, que es 
va celebrar durant el cap de setmana.

La participació de formacions musicals i professionals provinents de Catalunya 
al BIME es va estendre al conjunt d’activitats professionals del BIME Pro. 
Sessions, conferències, taules rodones i sessions de speed meetings diverses 
van comptar amb la col·laboració de múltiples professionals catalans.

Alhora, Catalan Arts va organitzar una recepció i trobada de networking per 
posar en contacte el públic professional català assistent a la fira amb el públic 
professional estatal i internacional present, conèixer els seus projectes respectius 
i intercanviar experiències en un entorn distès. La trobada va tenir lloc la tarda del 
27 d’octubre, a la seu professional del Palacio Euskalduna, amb la funció d’aperitiu 
introductori a les actuacions promocionals del BIME City al vespre.

Nombroses agències de contractació, mànagers, músics que treballen l’autogestió, 
promotores, programadores de festivals, segells i empreses de distribució amb 
seu a Catalunya van ser presents, en modalitat presencial o virtual, a l’edició del 
BIME d’enguany. Aquest fet referma que la indústria musical catalana és, ara mateix, 
de les més potents de l’Estat i que passa per un moment d’alta producció i qualitat.

Valoració

Oberta tant al públic general com al professional, el BIME és una de les fires 
estratègiques més internacionals del sector de la música a l’Estat espanyol i 

Recepció. Networking de Catalan Arts al BIME PRO 2021

(Carlos Gil).

Violeta Tello Grau en directe. Showcase de Catalan Arts al BIME 

City, sala Kafe Antzoki.

Zona professional del BIME PRO 2021. Palacio Euskalduna

(Carlos Gil).

BIME 2021
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de consolidació més veloç en el mercat, tant en el nombre d’espectadors com 
en assistència de públic participant professional local i internacional. 

Després de la situació delicada global i en concret del sector musical i 
cultural, amb la conjuntura de la COVID-19, la participació i la col·laboració 
amb el congrés BIME Pro, en aquest any —novament— singular, va ser clau i 
indispensable, tot atenent la demanda del sector musical català.

Malgrat els protocols i les normatives COVID canviants fins als dies anteriors 
a la fira i la mobilitat global encara reduïda, l’edició d’enguany del BIME va 
gaudir de molt bona acollida i va anar acompanyada de la sensació col·lectiva 
de represa a la normalitat. També, l’aturada de restriccions i l’agilitat i l’aptitud 
d’adaptabilitat de l’organització del BIME i de tots els equips col·laboradors 
van permetre mantenir, de la manera més idònia i amb capacitat del 100 %, el 
volum total de les activitats presencials programades.

El BIME va tornar a reafirmar que no tan sols es tracta d’un punt de trobada 
referencial per als professionals de la música, la tecnologia i l’emprenedoria, 
en l’àmbit estatal i amb una creixent voluntat internacional i exportadora, sinó 
també d’un espai d’unió i resiliència necessari. Els professionals inscrits no 
tan sols van poder fer tasques comercials, sinó també sentir-se acompanyats, 
compartir experiències i debatre qüestions des d’un present conscient encara 
incert amb una mirada optimista i enèrgica cap al futur.

A banda de connectar, reforçar vincles i refermar l’activitat comercial entre 
el sector, altres objectius de la fira són potenciar les aliances internacionals 
i establir un pont amb el mercat estatal, europeu i, de manera especial, el 
d’Amèrica Llatina. Per aquesta raó, el BIME va anunciar una seu nova de 
l’esdeveniment a Bogotà, per reforçar, d’aquesta manera, el seu compromís 
d’establir rutes alternatives en la indústria musical i que multipliquin els 
fluxos artístics i professionals entre els continents, tot generant oportunitats 
de creixement econòmic, cultural i relacional per a artistes, professionals, 
empreses i públics vinculats de manera directa o indirecta amb la música.

La capital colombiana és una urbs vibrant que forma part de la Xarxa de Ciutats 
de la Música de la UNESCO i, des de fa anys, mostra una sensibilitat econòmica 
i política envers les activitats que generen béns o serveis creatius en els àmbits 
de les arts, el patrimoni, les indústries culturals i les noves tecnologies.

La seva ubicació geogràfica privilegiada dins l’espai d’Amèrica Llatina, les 
nombroses infraestructures que permeten ser la seu de l’esdeveniment i, 
sobretot, el volum creixent de projectes musicals i artístics colombians d’èxit 
mundial actual refermen l’aposta del BIME en aquesta seu nova.

La 10a edició del BIME a Bilbao se celebrarà del 26 al 28 d’octubre de 2022 i 
la primera edició del BIME a Bogotà està prevista del 4 al 7 de maig de 2022.

Mireia Madroñero i Tarracó, Mar Pérez i Clara Bofill,
Àrea de Mercats

4 de novembre de 2021

BIME 2021

Ariana Abecasis en directe. Showcase de Catalan Arts al BIME City, 

sala Kafe Antzoki.

Pinpilinpussies en directe. Showcase de Catalan Arts al BIME City, 

sala Kafe Antzoki.

Ariana Abecasis en directe. Showcase de Catalan Arts al BIME City, 

sala Kafe Antzoki.
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MÚSICA

Informació tècnica

• Any de creació: 1995
• Anual
• Fira itinerant. Pròxima edició: 19-23 

d’octubre de 2022 a Lisboa, Portugal
• 2.600 professionals del sector de la 

música acreditats
• 290 músics participants de 102 països
• 60 actuacions promocionals en directe 

distribuïdes en set escenaris de la 
ciutat

• 24 documentals musicals provinents de 
24 països

• 110 ponents i mentores participants en 
les sessions professionals

• 620 empreses participants
• 200 estands a l’espai firal
• Públic professional
• Internacional
• De pagament
• www.womex.com

Organització

PIRANHA ARTS
Kreuzbergstrasse, 30
10965 Berlín (Deutschland)

Tel.: +49 30 318 614 30
womex@womex.com

Descripció general             

La WOMEX (Worldwide Music Expo) és el punt de trobada més internacional 
de músiques del món i la fira professional més gran de l’escena de la música 
global, que compta amb un espai d’exposició d’empreses i projectes, sessions 
de debat i conferències, actuacions promocionals i un certamen audiovisual. 

Any rere any, més de 2.500 professionals i uns 290 músics participen cada 
octubre, des de més de 100 països, en aquesta trobada mundial de la indústria 
de la música. L’espectre musical engloba una varietat total d’estils: des de 
propostes d’arrel tradicional fins a l’underground més local, tot vorejant el 
folk, la música urbana, l’electrònica, el jazz i la clàssica, de territoris d’arreu 
del món.

El programa de l’edició de la WOMEX 2021 va incloure un ampli ventall de 
presentacions, sessions de debat, taules rodones i conferències, així com 
nombroses actuacions promocionals en directe i un programa audiovisual, 
tot generant oportunitats de networking múltiples.

La WOMEX va celebrar enguany la seva 27a edició, amb una aposta de represa 
a l’activitat presencial, després d’una edició anterior celebrada només en 
format virtual, a causa del context pandèmic de la COVID-19. Alhora, va 
mantenir l’activitat digital des de la plataforma virtual de la fira. 

Aquesta edició de retorn presencial va comptar amb 2.600 professionals del 
sector musical acreditats, d’entre els quals, 290 músics de 102 països van 
participar en 60 actuacions promocionals showcases, en directe, distribuïdes 
en set escenaris de Porto. 

L’esdeveniment va comptar també amb 110 persones ponents i mentores que 
van participar en les nombroses sessions de conferències, mentories, taules 
rodones i reunions de networking; 200 estands a l’espai firal professional i 620 
empreses coexpositores. En el vessant audiovisual, la WOMEX va exposar 24 
documentals musicals provinents de 24 països.

A banda de connectar, reforçar vincles i refermar l’activitat comercial entre el 
sector, professionals de la indústria musical d’arreu del món van poder reunir-
se i debatre qüestions actuals de música, cultura i societat, amb la voluntat de 
promoure la creativitat i la productivitat artística i donar-hi suport, mitjançant 
la multiculturalitat, la tolerància i la diversitat¸ així com ampliar i consolidar els 
enllaços professionals internacionals.

27 - 31 d’octubre de 2021
En línia / Porto (Portugal)

WOMEX 2021

Womex 2021
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Estand de Catalan Arts a la fira professional WOMEX 2021.

Actuació promocional de Lina_Raül Refree a la WOMEX 2021 (Eric 

van Nieuwland).

Estand de Catalan Arts a la fira professional WOMEX 2021.

Presència catalana

Catalan Arts Music va reprendre la participació en l’edició presencial de la 
WOMEX 2021 i va disposar d’un estand físic a l’espai firal per contenir el volum 
considerable d’empreses catalanes assistents. Aquestes empreses, després 
de veure afectats els seus plans d’internacionalització durant el context 
pandèmic, es van unir amb entusiasme a l’expedició fins a Porto, tot aprofitant 
la proximitat de la seu d’enguany i amb l’afany de generar la màxima activitat 
promocional i comercial possible.

L’estand català va incloure representants de més de 20 entitats: Afuerenyo 
Music, Albert Pla –Enunplisplasmúsica, Andreu Management, Ayom, Bacana, 
Balaio, Biflats, Cat Klezmer Trio, Coblatronic, Escenamusic, Taller de Músics 
– Jazz I Am, Julio Quintas – Management & Booking, La Monde Flamenca 
Management, MuOM, Pol Castellví Payés, Sambach, Sonde 3 Producciones, 
Fira Mediterrània de Manresa, Mercat de Música Viva de Vic i Festival 
Tradicionàrius.

Alhora, l’estand va servir de zona de trobades i reunions per a les empreses 
catalanes, així com de punt informatiu i de distribució del seu material 
promocional. A banda de les accions habituals de comunicació a través del 
web de Catalan Arts i les xarxes socials, des de l’Àrea de Mercats de l’ICEC 
es va compilar informació de totes les empreses catalanes acreditades en 
un catàleg que es va distribuir de manera física a la fira, també disponible en 
format digital, que incloïa una playlist amb els projectes musicals dels seus 
catàlegs artístics.

Enguany, la representació catalana també va ser present en les actuacions 
promocionals en directe mitjançant la programació de la formació portuguesa-
catalana Lina_Raül Refree i la banda multicultural Ayom, amb seu actual dels 
músics a Barcelona.

També aquest any, la WOMEX va premiar el projecte Global Music Match, que 
compta amb la participació de Catalan Arts Music, com a oficina d’exportació 
de la música col·laboradora i amb diversos projectes musicals catalans, en les 
dues edicions celebrades.

Valoració

La sensació d’optimisme generalitzat envers l’obertura i la represa de l’activitat 
comercial i promocional va acompanyar l’edició d’enguany de la WOMEX, 
després de la situació delicada global i que ha patit, en concret, el sector 
musical i cultural a causa de la COVID-19. Les dades altes d’acreditacions 
professionals i d’assistència presencial a la fira evidencien la necessitat i la 
voluntat dels professionals, les empreses, les entitats i les institucions del 
sector de recuperar l’activitat i les relacions d’intercanvi internacional.

Aquesta 27a edició celebrada a Porto va significar un pas més cap a la 
consolidació de la fira, com una de les trobades imprescindibles de les 
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músiques del món. Professionals de més de 100 països diferents van participar 
en les nombroses sessions professionals, actuacions i reunions que oferia el 
certamen i amb l’interès d’aprofitar la connectivitat global que impulsa.

L’activitat constant a l’espai firal professional, així com en les més de 60 
actuacions musicals programades a sales diverses de la ciutat, i la interacció 
digital mitjançant la plataforma virtual van posar en relleu l’afany del sector 
per tornar a activar els vincles d’exportació i gaudir, novament, de la música, 
vinguda d’arreu, en directe.

La WOMEX va anunciar que repetiria seu a Portugal, amb els socis locals AMG 
Music, en l’edició de l’any vinent. Lisboa acollirà la 28a edició de la WOMEX, 
del 19 al 23 d’octubre de 2022.

Mireia Madroñero i Tarracó, Neus Mèlich i Clara Bofill,
Àrea de Mercats

5 de novembre de 2021

Actuació promocional d’AYOM a la WOMEX 2021 (Yannis Psathas).

Seu de la fira professional WOMEX 2021 (Yannis Psathas).

Actuació promocional de Lina_Raül Refree a la WOMEX 2021 (Eric 

van Nieuwland).

Womex 2021
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DIGITAL I VIEOJOCS

Informació tècnica

• Any de creació: 2003
• Anual
• Pròxima edició: 17-20 de maig de 2022
• Públic professional (acreditat) 
• Participació internacional: 1.655 
• +3.000 visites a Vimeo 
• 607 visitants a les conferències 
• De pagament 

Organització

Resources AB
Torggatan, 2
21140 Malmö (Suècia)

Persones de contacte
Romy Halfweeg, Responsable de Meet to 
Match  
Jakob Riss, Director de programa i 
continguts

Descripció general             

El Nordic Game (NG) és una de les trobades professionals de videojocs líders 
a Europa, i el 2021 va celebrar les seves edicions 19 i 20 (primavera, 26 i 28 
de maig, i tardor, 3-5 de novembre). Reunint milers de professionals de la 
indústria a Malmö (Suècia) anualment, el Nordic Game és l’espai de trobada 
per als desenvolupadors de videojocs dels països nòrdics. 

Tant l’edició en línia de primavera NG21 va ser molt ben valorada pels 
participants, així com la de tardor. El programa de l’esdeveniment va reunir 
nombrosos professionals del sector dels videojocs per gaudir d’un programa 
de xerrades a càrrec dels millors ponents de la comunitat de videojocs 
nòrdics i de la indústria mundial.

Retransmès en directe des de l’estudi del Nordic Game, el programa va abastar 
tres dies de xerrades dinàmiques i molt enriquidores, a càrrec d’alguns dels 
millors ponents de la comunitat de jocs nòrdics i de la indústria mundial. 

Una de les activitats més reeixides del NG és el Nordic Game Publisher 
Market, un mercat de trobada per a estudis que vulguin establir contacte amb 
editors. És organitzat en aliança amb Meet2Match, empresa especialitzada 
en esdeveniments de matchmaking entre professionals (B2B) del sector 
dels videojocs, i en aquesta edició hi tornaven a participar destacats editors 
internacionals com SEGA, Nacon, Playstack, Focus Interactive i Leiting 
Games. Així mateix, el Games Capital Summit està dissenyat per ajudar els 
desenvolupadors a aconseguir inversions.

Al costat d’aquest espai s’afegeix el reclutament de talent amb NG Talents, 
ideal per ampliar l’equip o trobar oportunitats professionals. A més, a 
través del canal Nordic Game Discord es van organitzar trobades socials i 
de networking, així com els premis Nordic Game Awards. I finalment, es van 
organitzar diverses NG After Parties i un servei de mentoria en línia anomenat 
NG Mentor Online Café.

L’organització encara no ha facilitat les dades de participants de l’edició 
de tardor. Però a la de primavera es van registrar 519 professionals cercant 
feina i 22 reclutadors de 15 empreses diferents. El premi Nordic Games 2021 
va ser vist per 8.000 persones entre Vimeo i les visites per diferit en viu. Va 
haver-hi 1.086 reunions confirmades a MeetToMatch, amb unes 600 persones 
assistint a les conferències. Segons MeetToMatch, comparat amb altres 
esdeveniments en línia, hi va haver més participants amb més reunions que 
molts altres esdeveniments durant la pandèmia. El Publisher Market va tenir 
63 participants (desenvolupadors i editors). 

2 - 5 de novembre de 2021
En línia

Nordic Game NG21

Nordic Game 2021
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Detall de l’estudi del Nordic Game, des d’on es feia la realització 

en directe, i Jakob Riis, director del programa del NG, conduint les 

sessions.

Detall de l’estudi del Nordic Game, des d’on es feia la realització 

en directe, i Jakob Riis, director del programa del NG, conduint les 

sessions.

Pàgina oficial del Nordic Game. Detall de l’apartat de 

col·laboracions (partnerships), on l’ICEC – Catalan Arts participa.

Participació catalana

En aquesta edició i per primera vegada, es va signar un acord de col·laboració 
entre l’ICEC i els organitzadors del Nordic Game. Els principals termes 
d’aquest acord van ser poder oferir un descompte en el registre del 20 % a 
les empreses catalanes, disposar d’algunes acreditacions gratuïtes que es 
van repartir entre agents del sector i fer promoció de l’ICEC i Catalan Arts a 
la pàgina oficial de l’esdeveniment de maig i novembre. D’aquesta manera, 
es va ajudar a donar visibilitat a l’ecosistema de videojocs catalans, ja que va 
aparèixer a la seva pàgina web i en comunicacions oficials enviades al sector. 
Tres estudis catalans van mantenir reunions amb altres agents del sector a 
través de la plataforma Discord i Meet2 Match.

Valoració

Es valora positivament la primera col·laboració com a partners entre l’ICEC i 
el Nordic Game.

Atesa la implicació i l’interès tant per part de l’organització del Nordic Game 
com per diversos agents del sector a Catalunya, i coincidint amb les línies 
estratègiques d’acció per a la internacionalització del sector dels videojocs, 
ja s’està treballant en la pròxima col·laboració per a l’edició del 2022, que 
s’espera que es pugui celebrar de manera presencial.

Neus Mèlich,
ICEC Berlín 

Desembre de 2021

Nordic Game 2021
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CULTURA DIGITAL

Informació tècnica

• Any de creació: 2011
• Periodicitat: anual
• Pròxima edició: sense concretar
• Espais: 15 espais de Namur 
• Participants nacionals i internacionals 
• Públic general i professional 
• Gratuït i de pagament

Organització

KIKK Asbl
Rue de l’Evêché, 10
5000 Namur (Belgique)
Tel.: +32 (0) 81 22 63 03
info@kikk.be 
http://www.kikk.be 

Persones de contacte
Gilles Bazelaire, director i fundador del KIKK 
Festival 
Gaetan Libertiaux, director d’art i fundador 
del KIKK Festival

Descripció general             

Fundat el 2011 a Namur, el KIKK Festival és un festival internacional de cultures 
digitals i creatives que se centra en les implicacions artístiques i econòmiques 
de les noves tecnologies. Amb un marcat caràcter internacional, reuneix 
professionals d’arreu que busquen un espai en el qual puguin compartir 
experiències i idees innovadores, així com presentar obres artístiques, 
projectes i productes. 

Després de posposar i finalment cancel·lar l’edició 2020 a causa de la 
COVID-19, l’organització va aconseguir tirar endavant aquesta 10a edició, que 
va servir per repassar la seva trajectòria i presentar una ambiciosa proposta 
amb l’objectiu de recuperar i impulsar el posicionament assolit en les edicions 
anteriors. 

El programa de conferències va comptar amb més de 40 ponents, que van 
abordar diverses temàtiques com art digital, música, IA, sex tech, periodisme, 
disseny, arquitectura, RA & RV i robots, entre d’altres. Paral·lelament, també 
es van organitzar masterclass i tallers oberts al públic general, amb diferents 
activitats també pensades per al públic infantil. 

L’edició d’enguany va disposar de 15 espais repartits per la ciutat, que van 
comprendre activitats majoritàriament dedicades als professionals. Amb 
la voluntat d’apropar i fer descobrir les opcions que ofereixen les noves 
tecnologies, també es va impulsar la iniciativa KIKK in Town, que va permetre 
veure de manera gratuïta diferents exposicions artístiques en un recorregut 
per diversos espais interiors i exteriors a través de la ciutat. 

Aquest any, l’organització va presentar el nou espai Creative Village, que va 
servir de punt de trobada del festival. Reunia el KIKK Market, espai obert a tot 
el públic amb estands d’exposició i demostració de productes d’emprenedors 
belgues i internacionals, i el KIKK Pro, reservat únicament als professionals, 
que oferia una zona pensada per a networking, B2B i reunions amb clients. 

Com a novetat, el KIKK Festival també va comptar amb estands, ubicats dins 
del Creative Village, de les delegacions regionals de Nantes Saint-Nazaire 
i Alvèrnia-Roine-Alps, que els va permetre donar a conèixer les empreses 
d’aquest sector del seu territori al públic general i al sector professional 
internacional. Aquestes delegacions també van tenir l’oportunitat d’organitzar 
una conferència dins del programa oficial del festival i una sessió de 
networking. A causa de les restriccions encara vigents, l’organització va 
haver de limitar el nombre d’estands regionals, fet que la va portar a convidar 
únicament delegacions francòfones. Tot i això, aquest primer intent va servir 
per veure quina era la seva acollida i si podia tenir recorregut. 

4 - 7 de novembre de 2021
Namur (Bèlgica)

KIKK Festival

KIKK Festival 2021
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Taula rodona a La Bourse, per presentar “Creatives in Nantes”.

Estand de la regió de Nantes Saint-Nazaire dins del Creative 

Village.

Conferència al Théâtre de Namur a càrrec de Cyril Diagne.

Segons les dades facilitades per l’organització, aquesta edició va aconseguir 
atreure uns 25.000 visitants, 2.000 dels quals es van acreditar com a 
professionals. Pel que fa a l’afluència internacional, la trobada va comptar 
amb un 51  % del públic estranger de fins a 49 nacionalitats. Seguint les 
mesures encara vigents a Valònia per combatre la COVID-19, l’organització 
va permetre únicament l’accés a aquells que presentaven el Covid Safe 
Ticket i va habilitar al mateix temps un centre de diagnòstic ràpid a prop del 
Creative Village. 

La trobada va ser organitzada per l’associació sense ànim de lucre KIKK, 
que promou les cultures digitals i creatives a través de l’impuls de sinergies 
entre l’art, la cultura, la ciència i la tecnologia. Més enllà del festival, també 
participa en altres projectes com TRAKK, un creative hub i fab lab a Namur 
dedicat a les indústries culturals i creatives; Le Pavillon, un centre d’art, 
exposició i experimentació situat a la ciutadella d’aquesta mateixa ciutat, i 
l’Smart Gastronomy Lab, un espai d’experimentació que busca nous usos, 
serveis i productes relacionats amb els sectors de la cuina i la tecnologia.

Presència catalana

Aquesta edició va comptar amb la participació de Visyon de Mediapro i 
Wallapop. D’altra banda, l’oficina de l’ICEC a Brussel·les va assistir als dos 
dies de conferències i presentacions, així com a les sessions de networking. 

Valoració

Tot i la impossibilitat de portar a terme l’edició del 2020, enguany l’organització 
del KIKK Festival va aconseguir atreure un important nombre de visitants, 
cosa que va permetre celebrar un 10è aniversari que confirma la trajectòria 
ascendent d’aquest festival. 

L’organització va presentar un atractiu programa d’activitats adreçades tant al 
públic general com al professional. Aquestes activitats es van portar a terme 
en diferents punts de la ciutat, cosa que va fer que bona part de la ciutat 
respirés l’ambient del festival. 

Les diferents temàtiques plantejades van permetre abordar bona part de les 
tendències actuals. Gràcies a una aposta clara per atreure experts i empreses 
destacades d’aquest sector, la trobada va comptar amb la participació 
d’un important nombre de professionals internacionals, si bé és cert que la 
comunitat francòfona encara és majoritària. 

Com ja s’ha mencionat en la descripció, la trobada va dedicar per primera 
vegada un espai d’exposició perquè les delegacions de regions francòfones 
interessades poguessin presentar i donar a conèixer el seu ecosistema 
de cultura digital. En aquest sentit, l’organització va manifestar la voluntat 
d’oferir aquesta possibilitat també a altres regions i països, amb la intenció 
d’incentivar els intercanvis i la mobilitat entre els diferents hubs digitals 
europeus. 

KIKK Festival 2021
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Per aquests motius, considerem que el KIKK Festival és una de les propostes 
de cultura digital més interessants i amb més projecció de Bèlgica, fet que 
el converteix en una opció potencialment estratègica per a les empreses 
catalanes que es dediquen als múltiples camps que engloba d’aquest sector. 

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Novembre de 2021

Conferència a l’espai Delta a càrrec de Robert Henke.

Espai d’exposició i presentació al KIKK Market dins del Creative 

Village.

KIKK Festival 2021
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DIGITAL / VIDEOJOCS

Informació tècnica

• Any de creació: 2014
• Anual
• Pròxima edició: 2022, dates per 

determinar
• Públic professional
• Internacional
• De pagament

Organització

Booster Space Events & Consulting GmbH
V.i.S.d.P.: Michael Liebe, CEO
Oranienstr., 37
10999 Berlin (Deutschland)
www.gamesweekberlin.com

Descripció general             

La Games Week Berlin (GWB) és una plataforma important a escala europea 
que engloba diversos esdeveniments que envolten la indústria dels videojocs 
i l’entreteniment digital durant una setmana a Berlín. Arran de la COVID-19, la 
Games Week Berlin es va desglossar enguany en l’esdeveniment Amaze (en 
línia el 21-24 de juliol) i la major part dels altres esdeveniments que conformen 
habitualment la setmana es van celebrar també en línia durant la tardor.

Del 23 al 25 de novembre de 2021, desenvolupadors de jocs, entusiastes dels 
jocs, inversors, mitjans de comunicació i experts es van reunir en línia a la 
reunió virtual de la Games Week Berlin 2021. 

La GWB va ser fundada l’any 2014 i és coordinada per l’organització Booster 
Space. Cal destacar que la majoria dels esdeveniments programats 
reben el suport de la Medienboard Berlin-Brandenburg. I entre alguns 
dels patrocinadors hi ha empreses com ara Kickstarter, King, Verband der 
deutschen Games-Branche, Ubisoft Berlin / Ubisoft Blue Byte i Unreal Engine.

Els esdeveniments de la sèrie Games Week Berlin PRO X, Quo Vadis i 
Meet2Match estan dirigits explícitament a professionals de la indústria dels 
jocs. Enguany, els esdeveniments de públic no professional PLAY X i Gamefest 
van ser suprimits i substituïts.

També va tenir lloc Quo Vadis, la conferència de desenvolupadors on es van 
oferir xerrades i tallers de creadors experts. És part de l’experiència Pro de la 
Games Week Berlin i l’esdeveniment B2B de la Games Week Berlin. 

D’altra banda, també es va celebrar Womenize! Games & Tech, una plataforma 
de talent i reclutament que consisteix en tallers i esdeveniments per establir 
contactes dirigits principalment a dones. 

La cimera alemanya d’esports és una conferència d’esports electrònics 
organitzada per la E-Sport-Bund Deutschland (ESBD) i que també es va 
programar durant la Games Week Berlin. 

Les plataformes que es van utilitzar per oferir tots els continguts en línia, a 
banda de la pàgina web gamesweekberlin, van ser Discord i Twitch, des d’on 
es van dinamitzar i atendre les peticions dels participants. 

L’esdeveniment Amaze, com s’ha exposat anteriorment, es va programar 
durant el mes de juliol. Es va convidar creadors de jocs experimentals i de 
realitat virtual, artistes digitals, músics i altres creatius de diferents països 
a compartir l’art de fer videojocs en un inspirador programa de tres dies de 
xerrades, tallers i mercats d’idees. A diferència de l’any anterior, que va ser 

23 - 25 de novembre de 2021
Berlin

Games Week Berlin i 
Amaze

Games Week Berlin i Amaze 2021

https://www.gamesweekberlin.com/
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Womenize: dones i cultura digital.

Jornada Room Mates, dins del programa oficial.                                      

GV6VB CCCCCCCCCCCP`34``BNCX

Videojocs nominats en l’edició Dev Booster 2021.

únicament en línia a causa de la pandèmia, a l’edició del 2021 hi va haver un 
petit programa in situ a Berlín, al costat de la major part del festival en línia.

El nucli de l’esdeveniment va ser l’espai Amaze, una sala virtual que es podia 
descarregar, recórrer i on també hi havia a disposició del visitant els jocs 
nominats al premi Amaze. Cinc eren els jocs nominats en cadascuna de les 
cinc categories: el premi a la màquina humana, el premi a l’explorador, el 
premi al format llarg, el premi al més sorprenent i el premi al moment digital. 
A més dels premis i l’espai, també hi va haver taules rodones, conferències i 
sempre un programa de música a la nit. 

Enguany, el festival va rebre 251 obres d’artistes internacionals procedents de 48 
països. Amb l’ajuda del comitè de selecció, en van nominar 25 i un jurat independent 
va premiar les obres més avantguardistes que impulsen el gènere amb un dels cinc 
premis. Juntament amb el premi del públic, que és escollit per la comunitat, es van 
presentar un total de 7.000 euros en premis. Per donar suport a la creació i els èxits 
de futurs projectes increïbles, la col·laboració amb Humble va atorgar un premi 
més de 15.000 € a artistes escollits i un acord exclusiu per crear un Humble Original. 

En pocs anys, Amaze Berlín ha evolucionat fins a convertir-se en una data fixa 
en els calendaris de molts desenvolupadors, periodistes, investigadors i altres 
persones interessades en la cultura del joc digital fora del corrent principal.

Valoració

Malgrat la situació delicada global, amb la conjuntura de la COVID-19 i el trasllat 
forçat de l’esdeveniment presencial al format digital, nombrosos professionals 
i empreses del sector dels videojocs van decidir tornar a participar en l’edició 
virtual d’aquesta fira de referència que és la Games Week Berlin.

La Games Week Berlin és una destacada plataforma del sector dels videojocs 
i de l’entreteniment digital. Se celebra a Berlín, però el seu impacte és 
internacional. Durant aquests dies, es reuneixen habitualment alguns 
dels principals creadors i empreses del sector per presentar les seves 
novetats, analitzar tendències i fer negocis. En aquesta edició, els formats 
d’esdeveniments eren encara més diversos que en anys anteriors, i la marca 
del paraigua de la GWB va permetre crear noves connexions que probablement 
no existirien mai sense la cohesió dels diferents esdeveniments. Per tot 
això, la valoració de l’organització un cop finalitzada aquesta edició és de 
satisfacció per l’augment en la qualitat i la visibilitat de la marca paraigua, així 
com dels esdeveniments individuals programats.

Pot ser rellevant valorar la participació d’empreses i professionals catalans per 
establir connexions i generar potencials projectes de col·laboració, així com 
aconseguir més visibilitat en aquest entorn i territori. Es valora especialment 
escaient el target de desenvolupadors de videojocs independents. 

Neus Mèlich,
ICEC Berlín

Desembre de 2021

Games Week Berlin i Amaze 2021
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ARTS ESCÈNIQUES

Informació tècnica

• Any de creació: 1981
• Dues sessions plenàries anuals 

(primavera i tardor), així com trobades 
satèl·lit

• Pròxima edició: sense concretar
• Nombre d’acreditats presencials: 

aproximadament, 140
• Públic professional 
• Participació internacional
• Gratuït per a membres d’IETM; de 

pagament per als no socis

Organització

International Network for Contemporary 
Arts (IETM) 
Square Sainctelette, 19 
1000 Bruxelles (Belgique)
Tel.: +32 2 201 0915 
www.ietm.org
ietm@ietm.org 
Persona de contacte: Ása Richardsdóttir 
(Secretaria General) 

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona
www.catalanarts.cat
internacional.icec@gencat.cat
Persona de contacte: Mar Pérez Unanue 
(Àrea de Mercats)

Institut Ramon Llull
Avinguda Diagonal, 373
08008 Barcelona
Tel.: +34 934 67 80 00
www.llull.cat 
info@llull.cat 
Persona de contacte: Teresa Carranza
(Àrea de Creació)

Descripció general             

L’International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) és una 
xarxa internacional de l’àmbit de les arts escèniques contemporànies que 
celebra dues sessions plenàries anuals. L’entitat té uns 500 socis, amb una 
àmplia representació dels agents d’aquest sector, i treballa en els àmbits del 
teatre, la dansa, el circ i les arts en viu multidisciplinàries. Els plenaris estan 
oberts a socis i no socis i reuneixen professionals vinguts d’arreu del món: 
gestors culturals, programadors, agents, artistes, mànagers o representants 
d’institucions i centres de recerca, entre d’altres. 

L’IETM celebra també dues trobades més petites cada any, conegudes com 
a satèl·lits, així com un campus de formació a l’estiu. Tots els esdeveniments 
van canviant de seu, fet que permet als assistents conèixer in situ l’escena del 
lloc d’acollida gràcies als acords als quals arriba l’IETM amb agents privats i 
públics de la ciutat en qüestió.

Enguany, la trobada satèl·lit es va portar a terme a Girona del 25 al 27 de 
novembre, i fou coorganitzada per l’ICEC i l’Institut Ramon Llull (IRL), en 
col·laboració amb el festival Temporada Alta i l’Ajuntament de Girona. Va 
aconseguir atreure presencialment 140 professionals (més una seixantena 
que es van connectar en línia) de les arts escèniques procedents de 18 països. 

A partir d’una sèrie de debats i activitats, els organitzadors del satèl·lit van 
convidar a reflexionar sobre com es pot aprofitar el que s’ha après durant 
la crisi provocada per la COVID-19. Es van plantejar noves maneres de 
reposicionar les arts com un agent rellevant per al canvi social que estem 
experimentant. En aquest llarg període de pandèmia, gairebé tothom 
ha tingut el temps i l’espai per recuperar algunes de les necessitats vitals 
i propòsits fonamentals. També hi ha qui ha entrat en contacte amb noves 
comunitats i ha desenvolupat accions en nous espais físics i digitals en què 
ni tan sols havia pensat. Durant les jornades, es va poder analitzar el paper 
social de la cultura i les arts d’una manera diferent, reconsiderant el seu rol. 
De fet, el lema del satèl·lit, Tomorrow is here, volia incentivar a trobar un nou 
pacte entre cultura, art, societat i natura, posant una atenció especial en la 
sostenibilitat mediambiental i territorial de la pràctica artística i cultural i la 
seva relació amb la societat.

Durant la trobada ens van convidar a sentir iniciatives (projectes seleccionats 
prèviament per una comissió d’experts) que fomenten el canvi social i 
exploren maneres de tornar a construir el paper de les arts a la nostra 
societat. Els participants també van poder seguir tres fils temàtics diferents, 
cadascun dels quals explorava un espai particular per al canvi social: 1. Nous 

25 - 27 novembre de 2021
Girona

IETM Satèl·lit Girona

IETM Satèl·lit Girona 2021

https://www.ietm.org/en
mailto:ietm%40ietm.org%20?subject=
https://www.catalanarts.cat/
mailto:internacional.icec%40gencat.cat?subject=
https://www.llull.cat/catala/home/index.cfm
mailto:info%40llull.cat%20?subject=
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plans de finançament i polítiques culturals; 2. Models alternatius per a la 
internacionalització; 3. Oportunitats per a la innovació artística. 

De manera paral·lela, els participants van poder gaudir de la dinàmica 
escena artística de la ciutat de Girona, a través de la programació del festival 
Temporada Alta, i dels seus voltants mitjançant les visites artístiques que es 
van organitzar a Olot, Mieres i Celrà, amb el descobriment, en cada lloc, de 
residències artístiques, producció i creació, entre moltes altres experiències 
culturals. A més, a la mateixa ciutat de Girona, es van visitar dos centres 
culturals, el Modern i el Bòlit.

Pel que fa a les persones que hi ha van participar virtualment, van poder 
prendre part activa en algunes de les activitats de la reunió: presentació 
dels projectes seleccionats, opening keynote titulat Tomorrow is here o 
presentació de la recerca sobre funding programmes que evolucionen cap a 
la flexibilitat i la inclusivitat.

Presència catalana

La trobada va comptar amb una important participació dins del sector de les 
arts escèniques a escala catalana, amb referències com FiraTàrrega (Mike 
Ribalta), festival Sismògraf (Tena Busquets i Kena Rodríguez), Cia. Mar Gómez 
(Marta Riera), Ciclicus Espectacles (Gebra Serra), Cultura i Conflicte (Teresa 
Turiera), festival Viladona (Maria Amorós), TTP – Associació Professional 
de Teatre per a Tots els Públics (Abigail Ballester), APCC – Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya (Juliette Beaume), Teatre Nu (Víctor Borràs), 
Labú Teatre (Mariona Castells), Palosanto Projects (Marta Díez, Vicens Mayans 
i Pia Mazuela), Barcelona International Dance Exchange (Sebastian Garcia i 
Ireri Mugica), Art Republic (Elise Garriga i Iva Horvat), Escena Internacional 
(Toni González), myStage (Xavier Granada), Elclimamola (Marcela Imazio), 
Ça Marche (Nicolas Jongen), Viu el Teatre (Gisela Juanet), Teatre Auditori de 
Granollers (Laura Llamazares), Nau Ivanow (David Marín), Cia. Sargantana 
(Jordi Pérez), Dos Orillas Cultura (Àngels Queralt), Contexto Teatral (Silvana 
Pérez), Antes Collado (Laura Vinyals), Cia. Vero Cendoya (Biel Martínez) i El 
Álamo Creativa Cultural (Marta Oliveres). 

D’altra banda, una àmplia representació de l’ICEC – Catalan Arts i de l’Institut 
Ramon Llull va participar en les conferències i les presentacions, així com en 
les sessions de networking. 

Valoració

Una trobada satèl·lit de la xarxa IETM és molt enriquidora per possibilitar 
un apropament entre els participants que difícilment es pot trobar en les 
trobades plenàries de la mateixa xarxa. Totes les activitats i la programació 
van ser pensades per facilitar l’intercanvi, el networking, el coneixement mutu 
i, finalment, l’aprenentatge de noves formes de relacionar-se, de produir i de 
gaudir de les arts escèniques partint del canvi social.

IETM Satèl·lit Girona 2021
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Tant la sessió inaugural com la presentació de projectes, així com els debats que 
es van celebrar en els tres grups temàtics, ens van portar a la reflexió de com, 
després del llarg període de pandèmia, es poden enfocar les arts escèniques 
d’una manera diferent, tenint present el canvi social que irremeiablement 
s’està produint. Sigui a través de maneres innovadores de flexibilitzar el 
finançament o l’estudi de noves vies per arribar a la internacionalització, així 
com de nous enfocaments de la innovació artística, els debats van enriquir la 
comunitat de socis de l’IETM que hi van participar. Trobades temàtiques com 
la que es va celebrar durant els dies del satèl·lit, amb visites i programació 
teatral incloses, fan d’aquest format una bona aproximació a l’aprenentatge 
de les noves tendències dins de les arts escèniques.

Els projectes catalans que s’hi van presentar van tenir una rebuda 
extraordinària, van poder intercanviar punts de vista i van sentir els consells 
dels assistents internacionals. Formar part de la comunitat de la xarxa IETM 
facilita aquestes aportacions immillorables i, per això, creiem que és important 
formar-ne part i participar-hi activament. Aquestes experiències permeten 
aprendre de diferents models de fer i gaudir de les arts escèniques, sobretot 
europeus, que ajuden a millorar el model propi.

Gilbert Bernadó i Núria Bultà,
ICEC Brussel·les

Desembre de 2021

?????

?????

?????

IETM Satèl·lit Girona 2021
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LLIBRE

Informació tècnica

• Any de creació: 1986
• 35a edició
• Anual
• Pròxima edició: 2022
• Més de 251.000 visitants 
• 1.223 editorials internacionals de 37 

països
• Públic professional i públic general 
• País convidat: Perú
• Participació internacional 
• De pagament 

Organització

Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Directora: Marisol Schulz
Persones de contacte:
Armando de Santiago  
armando.desantiago@fil.com.mx   
Gabriela Villaseñor
gabriela.villasenor@fil.com.mx

EXPO GUADALAJARA 
Av. Mariano Otero, 1499
Col. Verde Valle
Guadalajara, Jalisco (México)
Tel. (+52 33) 3810-0331

Descripció general             

Segons Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL, si calgués resumir 
els nou dies de la fira en una paraula, aquesta paraula seria alegria. “Alegria 
del retrobament, de tornar-nos a veure i d’endevinar els somriures darrere la 
mascareta; per descobrir que podem somriure amb els ulls i reconèixer les 
persones que ens somriuen; de reunir-nos per celebrar la gran festa del llibre 
i la lectura”. 

En general, es va elogiar la participació, la consciència i la comprensió de tots 
els participants i el públic. 

Malgrat les afectacions econòmiques per la pandèmia per al sector editorial i 
segons informacions de l’organització de la fira, aquest any van participar en 
la FIL de Guadalajara 1.223 editorials, procedents de 37 països, amb 240.000 
títols, encara que vam trobar a faltar la presència d’algunes de les llibreries més 
rellevants com Porrúa o Gandhi, entre d’altres. Pel que fa al programa literari, es 
van fer 450 presentacions de llibres, 400 presencials i la resta de manera virtual. 

És clar que les activitats virtuals ja seran, sens dubte, part de la nova 
quotidianitat de la fira, com ja és habitual en la gran majoria d’esdeveniments 
que engloben tots els sectors culturals. 

Pel que fa a la FIL Nens, que enguany va tenir lloc al Centre Cultural 
Universitari, també va ser un èxit, ja que va convocar uns 35.000 assistents. Un 
altre dels pilars de la fira, el relacionat amb les trobades i els fòrums dedicats 
als professionals del llibre, també va registrar un saldo positiu quan parlem 
del retorn presencial. Fonts de la fira van informar que van assistir-hi 3.278 
professionals.

L’edició número 36 de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara tindrà lloc 
del 26 de novembre al 4 de desembre de 2022, amb Sharjah i la cultura àrab 
com a convidat d’honor, cita que va quedar pendent l’any passat a causa de la 
cancel·lació de la fira presencial. 

Presència catalana 

Enguany i per sisena vegada, encara que no consecutiva a causa de la COVID, 
l’Àrea de Mercats de l’ICEC, junt amb l’Àrea del Llibre, va organitzar i gestionar 
un estand ombrel·la del Govern de Catalunya, l’ICEC i Catalan Arts Books, en 
el qual finalment van participar 13 editorials, menys de la meitat del nombre 
habitual d’altres edicions. 

27 novembre - 5 desembre de 2021
Jalisco (Mèxic)

Feria Internacional del
libro de Guadalajara

Feria del Libro de Guadalajara 2021

mailto:armando.desantiago%40fil.com.mx?subject=
mailto:gabriela.villasenor%40fil.com.mx?subject=


150

????????

????????

????????

Les empreses que van estar compartint l’estand de l’ICEC o hi van estar 
representades van ser Acali, Altair, Coco Books, Edigol Ediciones, Editorial 
Casals, Editorial Flamboyant, Editorial Juventud, Geointeractiva, Grupo Edebé, 
Hoaki Books, Librería de Libros, Libros de Cabecera i Manolito Books. 
 
L’estand català va ser, com sempre, el punt de treball de les empreses catalanes 
presents a Guadalajara, on van poder fer reunions, atendre consultes i tenir-hi 
exposats els seus llibres. També es va editar un tríptic amb la informació de 
les editorials que van participar en la FIL, junt amb les xifres que evidencien 
Catalunya com a clúster internacional del llibre. 

Valoració 

La fira continua constituint una de les grans cites del món editorial en espanyol 
i la més rellevant a Iberoamèrica. Enguany, amb les mesures sanitàries hi havia 
una perspectiva de fira molt més oberta per part de tots els participants. 
Menys estands i menys participants, però la qualitat dels contactes va ser 
millor i superior que altres anys. Tothom era més proper i receptiu, i tenia 
moltes ganes d’establir nous lligams. 

Per a les empreses catalanes, continua sent la gran oportunitat per establir 
contactes i relacions comercials amb els grans compradors dels països 
d’Amèrica (distribuïdores, llibreries, biblioteques, institucions, etc.), així com 
per presentar les seves novetats editorials i les seves propostes per a l’any 
vinent.

És una fira a la qual s’ha d’anar. Era el clamor que se sentia per tots els racons 
de la fira. Tothom qui hi va participar enguany està més que satisfet d’haver-
ho fet.

Per al sector editorial, la FIL de Guadalajara constitueix una oportunitat 
excel·lent per incrementar el nivell de les seves exportacions a Amèrica. És 
una de les fires amb una plataforma de venda més visitada, encara que el 
2021 va haver de suprimir part del públic habitual. L’estand de l’ICEC va ser, 
com sempre, molt visitat, dins les noves circumstàncies amb què ens vam 
trobar. Les editorials catalanes el van utilitzar contínuament i hi va haver una 
gran mobilitat. L’espai d’exposició és molt útil perquè s’exposen llibres que es 
poden trobar als estands dels distribuïdors, ja que des de l’estand de l’ICEC 
s’informa d’on es poden trobar els llibres que es volen adquirir. 

Més informació: Guia Catalan Arts Books a la FIL Guadalajara 2021 
Catàleg d’Editorials de Catalunya 2021 

Monika Ganzenmüller, ICEC
Àrea de Mercats 

Desembre de 2021

Feria del Libro de Guadalajara 2021



151

ARTS ESCÈNIQUES 

Informació tècnica

• Any de creació: 2004
• Biennal
• Pròxima edició: novembre de 2023
• Espai: Feria de Valladolid
• 126 estands
• 1.000 professionals 
• Estatal
• Professionals

Organització

Federación Estatal de Asociaciones de 
Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) 
Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública 
(La Red)
www.mercartes.es
coordinacion@mercartes.es 
profesionales@mercartes.es
Tel.: 918 192 660 (Faeteda)

Feria de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 3
47009 Valladolid
Tel.: +34 983 429 300

Persona de contacte
Nines Carvajal, comissariat de Mercartes

Descripció general             

Mercartes és organitzada per la Federación Estatal de Asociaciones de 
Empresas de Teatro y Danza (Faeteda), la Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (La Red) i la Feria de Valladolid. 
El seu objectiu principal és potenciar la trobada i les relacions entre els 
professionals del sector, visualitzar els agents públics i privats que el 
componen i generar oportunitats de mercat. 

Mercartes va celebrar el 2021 la seva novena edició amb importants entrebancs 
fruit de la pandèmia de la COVID-19. Aquest mercat és biennal i sempre s’havia 
celebrat en anys parells. L’edició que corresponia al 2020 es va posposar fins 
a tres vegades i, finalment, va tenir lloc en format presencial entre el 30 de 
novembre i el 2 de desembre d’enguany. En aquesta edició va comptar, per 
primer cop, amb representació de totes les comunitats autònomes de l’Estat i 
va tenir Portugal com a país convidat. 

Mercartes va apostar per continuar implantant canvis i afrontant nous reptes, 
traduïts, bàsicament, en la facilitació dels contactes professionals. Així, els 
acreditats que ho van sol·licitar van poder comptar amb l’ajuda dels anomenats 
facilitadors, especialistes en diferents àrees que connecten professionals 
amb interessos comuns, els consells dels padrins i les madrines, que van 
compartir les seves experiències en l’àmbit de la distribució i els mercats de 
les arts escèniques amb professionals més novells, o amb l’assessorament 
d’extrella Mercartes, mesura ideada per donar un cop de mà als expositors 
a l’hora d’establir la seva estratègia comercial. D’altra banda, Mercartes va 
desenvolupar una eina digital per a la gestió de cites de negocis, de les quals 
se’n van tancar més de 1.000. En resum, tot un ventall d’eines pròpies d’un 
mercat. A més, com en l’edició precedent, els inscrits van tenir un catàleg de 
paper i en línia dels professionals registrats.

Tota aquesta activitat pròpiament de mercat es va complementar amb 
diferents presentacions i amb el Foro Mercartes del dia 2 desembre, ja 
amb l’espai firal tancat. Al Foro Mercartes es va presentar un informe sobre 
l’impacte de la COVID-19 en el sector, a càrrec de l’empresa catalana 
Teknecultura per encàrrec de Faeteda i la Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. A més, també es va presentar 
una aproximació a les conclusions del Proyecto Niebla, un projecte impulsat 
per les associacions professionals de les arts escèniques amb l’objectiu de 
promoure una reforma urgent del sistema legal que tant s’ha qüestionat amb 
la pandèmia.

30 novembre – 2 desembre de 2021
Valladolid

Mercartes, Mercado de 
las Artes Escénicas

Mercartes 2021

https://www.mercartes.es/
mailto:coordinacion%40mercartes.es?subject=
mailto:profesionales%40mercartes.es?subject=
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Participació catalana 

La participació catalana és sempre notable en aquest certamen. L’estand 
institucional català va aplegar 71 estructures catalanes: Addaura Teatre Visual, 
Agombola Serveis Culturals, Albert Pla / Enunplisplasmúsica, Bitò, Blink Flash, 
Brodas Bros, Campi qui Pugui, Cascai Teatre, Cia. Alta Gama, Cia. Bool, Cia. Anna 
Roca, Cia. Boris Ribas, Cia. Mar Gómez, Cia. La Tal, Cia. Vero Cendoya, Cíclicus, 
Colectivo Lamajara, Companyia de Comediants La Baldufa, Dàmaris Gelabert, 
Dos Orillas Cultura, Engruna Teatre, Escenapart, Explicadansa, Flamenco Projects 
/ Cia. José Manuel Álvarez, Gisela Llimona, Iluya, Imaginart Gestió d’Espais 
Escènics, JAM, Clown & Humor Gestual, La Conquesta del Pol Sud, La Maleta, 
La Petita Malumaluga, La Quebrá, Laia Santanach, L’Avalot, Les Impuxibles, Los 
Galindos, Magnètica Management, MAG Marta Guzmán Management, Orthemis 
Orchestra, Pagans, Palosanto Projects, Pea Green Boat, Ponten Pie, Productora 
23, Projecte Ingenu, Puntmoc, Rocamora Teatre, Roseland Musical, Roser López 
Espinosa, Sala Flyhard, Sarruga Produccions, Sound de Secà, Teia Moner, Thomas 
Noone Dance, Viu el Teatre, Xip Xap i Zum-zum Teatre. 

També hi van ser presents la xarxa de sales de proximitat On el Teatre 
Batega, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), 
l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya (ACPDC), 
l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), l’Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya (APCC), el Col·lectiu de Distribuïdores 
d’Arts Escèniques de Catalunya (CDAEC), l’Associació de Companyies de 
Teatre Professional de Catalunya (Ciatre) i l’Associació Professional de Teatre 
per a Tots els Públics (TTP). A més, hi va haver representació dels mercats 
estratègics: FiraTàrrega, la Mostra d’Igualada i Trapezi. 

L’estand institucional català a Mercates va estar atès pel personal de l’Àrea 
de Mercats de l’ICEC i de la Sub-direcció General de Promoció Cultural del 
Departament de Cultura. 

L’1 de desembre es va fer a l’estand un aperitiu de networking per a tots els 
acreditats a Mercartes. Des de l’Àrea de Mercats de l’ICEC es va editar un fullet i un 
vídeo per ser projectat a la pantalla de l’estand amb informació de les companyies i 
les estructures catalanes que van formar part de la delegació catalana a Valladolid. 

Valoració

Des de la primera edició de Mercartes s’havia detectat que el format de la fira 
no feia fàcil el contacte professional entre les companyies, les distribuïdores 
i les empreses petites en general i els programadors. En l’edició del 2018, i 
amb el canvi en el comissariat, es van anar creant i desenvolupant un bon 
nombre d’eines que, justament, han anat facilitant aquests contactes; el 2021 
es van continuar implementant i se’n van crear de noves. Mercartes ha sabut 
consolidar-se com a mercat i trobada professional estatal.

Ester Campabadal i Bàrbara Llop,
ICEC Barcelona

Desembre de 2021
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Mercartes 2021
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ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 

Informació tècnica

• Any de creació: 2017
• Anual
• Pròxima edició: del 4 al 10 de juliol de 

2022
• 45 actuacions (de 13 països) en viu en 

diferents espais d’ambdues ciutats
• 123 programadors inscrits de 33 països
• Activitats per a professionals: tallers 

formatius, presentacions, ruedas 
de negocios i altres accions de 
socialització

• Participació internacional
• Públic professional i general
• Gratuït 

Organització

iInstituto Canario de Desarrollo Cultural 
(ICDC)
Cabildo de Tenerife 
Cabildo de Gran Canaria
En col·laboració amb Circulart (Colòmbia) i 
l’empresa Unahoramenos

www.mapasmercadocultural.com
info@mapasmercadocultural.com 
 
@MAPASmercado
Facebook: Mapas
IG: mapasmercadocultural

Descripció general             

El Mapas, Mercado de las Artes Perfomativas del Atlántico Sur, va celebrar 
el 2021 la seva quarta edició, reprenent l’activitat després que la pandèmia 
obligués a suspendre l’edició de l’any anterior. L’edició del 2021 es va fer el 
mes de desembre, quan habitualment és al juliol (sembla que la intenció és 
tornar al juliol, ja amb dates anunciades). 

Per primera vegada, el mercat va tenir dues seus: les dues capitals canàries. 
Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canària) va ser la seu, entre el 14 i el 16 de 
desembre, de l’activitat vinculada a les arts escèniques (teatre, dansa, circ, 
arts de carrer), mentre que la de música va tenir lloc a Santa Cruz de Tenerife 
(Tenerife) del 16 al 18 del mateix mes.

L’especificitat del Mapas i el que el fa diferent és que és el primer mercat 
professional entre creadors d’arts en viu (arts escèniques i música) d’Amèrica 
Llatina, Àfrica i el sud d’Europa (Portugal i Espanya) i programadors d’arreu el 
món. 

Mapas combina les fórmules de festival (l’accés als espectacles és gratuït 
també per al públic) i de mercat, i funciona com una plataforma de trobada 
de professionals internacionals. S’hi organitzen tallers de formació, sessions 
informatives, taules rodones, accions de socialització i speed meetings, que 
aquí tenen el nom de rueda de negocios i que van generar 1.300 encontres 
ràpids concertats prèviament entre els professionals assistents al Mapas. 

La programació artística va permetre veure en directe 45 propostes artístiques 
(15 d’arts escèniques —teatre, dansa, circ i arts de carrer— a Las Palmas i 30 
actuacions musicals a Santa Cruz de Tenerife).

L’organització del Mapas obre una convocatòria anual perquè s’hi puguin 
presentar propostes artístiques. Del material rebut se seleccionen les 
actuacions (peces senceres en arts escèniques i format showcase en música) 
que es faran en viu al mercat, i també se seleccionen altres propostes que, 
sense ser mostrades, tenen dret a participar en la rueda de negocios i, per 
tant, de concertar reunions amb els programadors i professionals acreditats. 

14 - 18 desembre de 2021
Las Palmas de Gran Canaria i Santa 
Cruz de Tenerife

Mapas, Mercado de las 
Artes Performativas del 
Atlántico Sur

Mapas 2021
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Participació catalana 

En la programació artística, en la qual les produccions canàries tenen un pes 
específic molt important, s’hi va poder trobar The Very Last Northen White 
Rhino, producció del coreògraf Gaston Core, i 2 de noviembre, el quitador de 
miedos, d’Aïda Colmenero Díaz pel que fa a arts escèniques, i el showcase 
d’Isabel Vinardell & Isabelle Laudenbach, que van presentar el seu darrer disc 
Diëresis. 

Valoració

Des de la seva primera edició el 2017, el Mapas ha registrat referències i 
valoracions excel·lents per part dels agents acreditats. És un mercat diàfan. 
Els objectius són molt clars i tothom que hi participa sap amb quines 
condicions ha de fer el seu paper. L’aportació econòmica que el Mapas fa 
als grups que hi actuen és menor i la major part de les despeses van a càrrec 
de la companyia. Els distribuïdors que són seleccionats per participar en la 
rueda de negocios no reben cap compensació econòmica. A canvi, però, es 
troben un mercat ben organitzat que posa al seu abast eines que faciliten les 
trobades professionals amb possibles compradors. 

Els programadors, d’altra banda, tenen l’oportunitat de veure una programació 
conformada per propostes provinents d’Espanya, Portugal, Amèrica Llatina i 
Àfrica difícil de trobar en altres esdeveniments culturals, com també conèixer 
en les reunions tête a tête els projectes que han estat seleccionats per 
participar en la rueda de negocios. 

La fórmula del 2021 de separar arts escèniques i música i desenvolupar les 
respectives programacions en illes diferents (Gran Canària i Tenerife) va 
posar més bastons a les rodes en la recuperació de l’activitat després de la 
cancel·lació el 2020 per la pandèmia. L’ambient general es va veure perjudicat. 
Potser, les xifres globals són bones ateses les circumstàncies, però les 
sensacions també tenen importància i la sensació va ser que el Mapas s’ha 
fet petit, sobretot per als agents que només van estar en una de les dues illes. 

Esther Campabadal,
ICEC Barcelona

Gener de 2022
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