DOSSIER PREMSA
FIRA B! 2022

INTRODUCCIÓ
La 7a edició de Fira B! 2022 es farà entre els dies 27 de setembre i 2 d’octubre a Palma i tindrà com
a eix vertebrador la sostenibilitat en relació amb la cultura.
En el marc de Fira B! 2022 hi ha programats un total de 81 esdeveniments, comptant concerts i
espectacles d’arts escèniques, oberts a tota la ciutadania.
La inauguració de Fira B! serà dimarts, dia 27 de setembre, a les 22.00 h, al Teatre Xesc Forteza, a
càrrec de Marco Mezquida Trio, que treballa en l’aplicació de criteris de sostenibilitat en les seves
produccions.
L’espectacle teatral Escalar un gegant protagonitzarà la cloenda diumenge, dia 2 d’octubre, a les
20.00 h, al Teatre Principal.
Un gran nombre dels espectacles programats són gratuïts. Dels concerts, només és de pagament
l’inaugural, a un preu de 10 euros, a càrrec de Marco Mezquida Trio. Pel que fa als espectacles d’arts
escèniques, són gratuïtes les propostes de carrer i d’espais no convencionals, i el preu màxim de la
resta són 10 euros.
Enguany, per primera vegada les categories de música i arts escèniques tenen lloc en dies diferents, tant pel que fa a exhibició com a jornades professionals.

Link teaser: https://youtu.be/4i6OKuv97F4

MÚSICA
Els dies 27, 28 i 29 de setembre hi haurà els concerts musicals. Hi ha programats 55 concerts en
3 escenaris a poca distància l’un de l’altre: Ses Voltes, el Museu de Mallorca i el Teatre Municipal
Xesc Forteza.
Pel que fa als concerts, 35 són fruit d’una convocatòria artística que va congregar 312 propostes
i varen ser seleccionats per un jurat internacional en què varen participar Peter Åstedt (Future
Echoes, Music Help; Suècia), Marieke Meischke (What’s New, Països Baixos), Raluca Baicu (North
Sea Round Town, de Doelen, Països Baixos), Montse Faura (Festival de Torroella, Festival Fringe
de Torroella, Festival de Jazz de l’Estartit) i Joan Trias (IB3 Ràdio). La resta de concerts són resultat d’intercanvis amb fires i festivals estatals i internacionals.
A més de les propostes més interessants del panorama balear i català, hi actuaran artistes internacionals de països com França, Suïssa, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Luxemburg, Romania,
Estònia i Canadà. Aquesta nova edició de Fira B! materialitza una sèrie de col·laboracions i
d’intercanvis amb festivals nacionals i europeus i agències d’exportació: Mercat de la Música
Viva de Vic; TROVAM; Wallonie-Bruxelles Musiques i Vi.be, de Bèlgica; Kultur LX, de Luxemburg;
InJazz, de Països Baixos; C/OPop, d’Alemanya, i Mastering The Music Business, de Romania.
Aquests acords han garantit o garantiran la presència d’artistes balears en tots aquests països.
En el marc de Fira B! també s’ha organitzat el congrés i l’assemblea de la Plataforma Jazz España
(PJE), l’associació que reuneix els festivals de jazz més importants de l’Estat. A més d’aportar una
quinzena de programadors de jazz d’arreu d’Espanya, la PJE presentarà l’actuació d’un dels dos
premiats d’enguany, el trio de la pianista Lucia Fumero. També hi actuaran els tres artistes balears
que conté el catàleg de la PJE —la selecció de les quinze propostes més rellevants de l’Estat del
2021, segons els associats—, Pere Bujosa, Muriel Grossmann i Toni Vaquer. La presència de dos d’ells
fou proposada per Fira B! arran de l’actuació dels artistes a l’edició del 2021. Toni Vaquer, també
present a Fira B! 2021, fou proposat pel Festival Mallorca Jazz Sa Pobla.

ARTS ESCÈNIQUES
Entre els dies 29 i 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre hi ha programats 26 espectacles d’arts escèniques. La programació inclou espectacles de companyies balears i també d’altres comunitats,
com Catalunya, València, el País Basc i les Canàries.
Els espectacles es representaran al Teatre Principal de Palma, al Teatre Xesc Forteza, al Teatre Mar i
Terra, a Can Balaguer, a la plaça Major i a La Misericòrdia, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament
de Palma i del Consell de Mallorca. A més, hi haurà muntatges a Trui Teatre i a Es Gremi. Com a
novetat, enguany es compta amb teatres gestionats per companyies de les Balears, que presentaran els seus treballs al seu propi espai, com el Teatre Sans, de la companyia Estudi Zero; el Teatre
del Mar, d’Iguana Teatre, i l’Espai El Tub, de Produccions de Ferro. Les companyies presentaran el
recorregut i la història d’aquests espais abans de l’espectacle.
Aquesta nova edició de Fira B! compta amb la complicitat d’alguns socis estratègics en el camp de
les arts escèniques, com ara la Sala Beckett i FiraTàrrega, que han format part de la comissió de
valoració; així com la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques (COFAE), associada a la International Network for Contemporary Performing Arts (IETM). Fira B! també serà l’escenari per materialitzar col·laboracions i intercanvis amb entitats homòlogues i altres agents del sector, com ara el
Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), l’Institut Valencià de la
Cultura, l’Institut Etxepare o la Direcció General de Cultura del Govern de les Canàries.
La selecció artística de la fira, feta d’entre les 241 propostes que es varen presentar en la convocatòria oberta, va ser a càrrec d’un jurat amb solvència contrastada, format per professionals amb
llarga experiència en el sector de les arts escèniques: Catalina Caldentey, presidenta de l’ATAPIB
(Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears); Toni Casares, director de la Sala Beckett
- Obrador Internacional de Dramatúrgia; Virgínia Seguí, coordinadora de la Sala Polivalent Albert
Camús, de Menorca; Toñi Álvarez, directora del CEMART (Centro de las Artes Escénicas y la Música de
Extremadura); Maria Capell, tècnica de programació de FiraTàrrega, i Gerardo Marín, responsable de
programació de Can Jeroni i tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Eivissa.
Aquí teniu tota la programació artística completa de Fira B! 2022:
http://www.firab.org/ca/programacion/

JORNADES PROFESSIONALS
Fira B! és un mercat professional de música i arts escèniques que té com a principal objectiu
donar a conèixer les creacions recents més representatives dels artistes de les Illes Balears, així
com fomentar les xarxes d’intercanvi entre professionals de la música i de les arts escèniques, tant
de les Illes Balears com de fora de la comunitat d’àmbit estatal i internacional.
Per això, un dels eixos principals de Fira B! són les Jornades Professionals Fira B! Pro, que
enguany se centraran en la relació entre la cultura i la sostenibilitat.
Es podran seguir de manera presencial o en línia i estan obertes a tothom que es dediqui a la
música o les arts escèniques, ja sigui promotor, artista, programador, distribuïdor o qualsevol
altre tipus de professional d’ambdós sectors.
Les Jornades Professionals de Música es duran a terme al Teatre Mar i Terra, on s’obrirà un espai
d’intercanvi interessant i profitós que contribueixi a l’educació dels artistes, per tractar temes útils
per als promotors a l’hora d’organitzar festivals. Inclouen taules rodones sobre sostenibilitat ecològica i econòmica, economia circular, igualtat de gènere i música, entre d’altres. També hi ha tallers
relacionats amb els temes tractats i presentacions, tot això duit a terme per professionals i experts
de la indústria musical i intercalant alguns showcases. En el seu marc, s’ha organitzat el congrés i
l’assemblea de la Plataforma Jazz España (PJE), l’associació que reuneix els festivals de jazz més
importants de l’Estat. Els convidats de l’àrea de música provenen de les fires més importants
d’Europa i algunes del continent americà, festivals de força pes d’arreu d’Europa, en especial de
jazz, sales de tots els estils, supervisors musicals amb llarga experiència, distribuïdors, segells,
empreses de mànagers, agències d’exportació de música, universitats, associacions, projectes i
tiqueteres.

Les Jornades Professionals d’Arts Escèniques es duran a terme a Can Balaguer.
Hi haurà diverses activitats per afavorir l’intercanvi de coneixement i experiències entre professionals. Podem destacar un taller per aprofitar la fira al màxim, coordinat per COFAE i impartit per
Margarida Troguet, vicepresidenta del CoNCA (Consell Nacional de Cultura i Arts de Catalunya),
i Abigail Ballester, gerent de l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya; la Missió de Traductors, trobada entre sis traductors internacionals i dramaturgs de les Illes
Balears feta en col·laboració amb l’ADIB (Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes
Balears); taules rodones diverses en què s’explorarà la relació entre la sostenibilitat i les arts escèniques, o altres activitats com la xarxa d’espais culturals, els circuits de dansa, presentacions i
pitchings, la presentació del Pla d’Acció Insulares, així com actuacions intercalades entre totes les
activitats. Destaca l’Espai 17, projecte desenvolupat per Fira B! i l'Ajuntament de Sant Lluís (Débora
Marqués i Virgínia Seguí), a partir dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), per tal de
treballar l’aplicació més eficient d’aquests objectius en l’àmbit cultural.
Aquí teniu tota la programació de les Jornades Professionals Fira B! Pro:
https://live.eventtia.com/es/firab2022/Programa/
Enllaç per a la inscripció de professionals:
http://pro.firab.org

FIRA B! EN XIFRES
En el marc de Fira B! 2022 hi ha programats un total de 81 concerts i espectacles d’arts escèniques oberts a tota la ciutadania.
La programació de Fira B! 2022 augmenta en un 30 % les actuacions respecte a l’any 2021, en
què es varen programar 34 concerts i 18 actuacions d’arts escèniques.
Fira B! cohesiona el sector cultural i professional, però també el territori. La programació de Fira
B! 2022 està composta en un 70 % per artistes de les Balears i un 30 % de nacionals i internacionals.
En aquesta 7a edició de Fira B! s’ha reforçat el paper de la dona. Pel que fa a la música, el 50 % de
les propostes tenen presència femenina, i pel que fa a les arts escèniques, la presència femenina
es troba a prop del 60 %, amb algunes propostes formades íntegrament per dones.
La programació de Fira B! és el resultat de la selecció de propostes que provenen d’una convocatòria oberta. El gran nombre de sol·licituds rebudes, 312 de música i 241 d’arts escèniques,
reflecteix l’interès creixent que desperta aquest esdeveniment, clau per a la cultura de les Illes.
El jurat en l’àmbit de la música ha estat format per Peter Åstedt (Future Echoes, Music Help; Suècia),
Marieke Meischke (What’s New, Països Baixos), Raluca Baicu (North Sea Round Town, de Doelen,
Països Baixos), Montse Faura (Festival de Torroella, Festival Fringe de Torroella, Festival de Jazz de
l’Estartit) i Joan Trias (IB3 Ràdio).
El jurat de les arts escèniques ha estat integrat per Catalina Caldentey, presidenta de l’ATAPIB (Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears); Toni Casares, director de la Sala Beckett Obrador Internacional de Dramatúrgia; Virgínia Seguí, coordinadora de la Sala Polivalent Albert
Camús, de Menorca; Toñi Álvarez, directora del CEMART (Centro de las Artes Escénicas y la Música de
Extremadura); Maria Capell, tècnica de programació de FiraTàrrega, i Gerardo Marín, responsable de
programació de Can Jeroni i tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Eivissa.

OBJECTIUS
Les actuacions en directe de grups musicals i companyies d’arts escèniques durant Fira B! tenen
com a objectiu:
Consolidar i visibilitzar el sector de les indústries creatives i culturals a la nostra comunitat.
Fomentar les xarxes d’intercanvi entre professionals de la música i de les arts escèniques,
tant de les Illes Balears com de fora de la comunitat, d’àmbit estatal i internacional.
Donar a conèixer les darreres i més representatives propostes musicals i escèniques dels
artistes de les Illes Balears mitjançant una programació atractiva.

COL·LABORACIONS I INTERCANVIS
En aquesta edició, l'Institut d’Estudis Baleàrics continua amb el treball d'intercanvi amb festivals
nacionals i europeus. Entre aquestes col·laboracions, destaquen les de la Fira de Tàrrega, el Mercat
de Música Viva de Vic, TROVAM, Jazz I Am, Kultur LX (Luxemburg), C/O Pop (Alemanya), Wallonie-Bruxelles Musiques (Bèlgica), Spike (Bulgària), InJazz (Països Baixos) i Making The Music Business
(Romania).
Des de fa 4 anys Fira B! és membre de COFAE, la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques de l’Estat
espanyol. La missió de la COFAE és col·laborar en el concepte de mercat escènic en l’àmbit de les arts
escèniques i difondre’l; a més, vol impulsar les fires com a punt de trobada dels professionals del
sector i com a espai de reflexió i de formació.
Els organitzadors de Fira B! són l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) i la Conselleria de Fons Europeus,
Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració de les entitats següents:
Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca, Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), Teatre Principal,
COFAE, Fundació Pilar i Joan Miró, Institut Ramon Llull, Fira de Tàrrega, Mercat de Música Viva de Vic,
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, European Music Exporters Exchange, Plataforma
Jazz España, Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura, Mercat de Música Viva de Vic,
TROVAM, Jazz I Am, Kultur LX, C/O Pop, Wallonie-Bruxelles Musiques, Spike, InJazz i Making The
Music Business.

UNA MICA D’HISTÒRIA
Fira B! va néixer l’any 2015 exclusivament com a mostra d’arts escèniques de les Illes Balears.
Ho va fer inspirada en els festivals Sea Arts (2013) i Sea Music (2014), i la Fira Illescena (2014). Aquell
primer any es varen presentar 19 espectacles de teatre, dansa, circ, titelles i cabaret. A més, s’iniciaren les primeres jornades professionals.
L’any 2021, en la 6a edició, Fira B! va comptar amb 34 concerts i 18 actuacions d’arts escèniques
en una edició molt especial a causa de la postpandèmia.
L’any 2020 no es va poder celebrar Fira B! en el format tradicional per les normatives i les restriccions de lluita contra la COVID-19.
En l’edició del 2018, es varen rebre 256 propostes de música i 202 d’arts escèniques. Aleshores es
va fer evident que el ressò de la fira començava a transcendir les fronteres de la comunitat, com
demostra el fet que el 44 % de les propostes de música provenen de fora de les Illes Balears (27 %
de Catalunya, 14 % de la resta de comunitats i 3 % internacionals), mentre que, pel que fa a les
arts escèniques, el 64 % de les propostes provenen de fora de la comunitat (22 % de Catalunya,
14 % del País Valencià, 25 % de la resta de l’Estat espanyol i el 3 % d’àmbit internacional).
En l’edició del 2017, Fira B! va reunir prop de 8.000 espectadors i un total de 509 professionals
acreditats per participar en aquest esdeveniment cultural. La trobada va oferir 66 propostes
culturals en el seu programa oficial (42 concerts i 24 espectacles d’arts escèniques), seleccionats
d’entre les més de 200 sol·licituds presentades. Pel que fa a les jornades professionals, hi va
haver 509 acreditats, 250 artistes i 259 professionals (150 de locals, 70 d’estatals i 40 d’internacionals), de perfils molt diversos en els camps de la distribució (mànagers, distribuïdors, promotors), productors, representants de festivals, fires i mostres, així com de sales, teatres, espais i
esdeveniments. Va generar més de 750 reunions programades entre professionals i artistes.
Unes 800 persones varen assistir a les 17 conferències organitzades.
L’any 2016, Fira B! va incorporar la música a la seva àmplia oferta de disciplines escèniques teatrals.
Aleshores es va reforçar com a esdeveniment, amb la participació de més de 5.000 espectadors i 500
professionals. Es varen programar 34 concerts i 23 espectacles d’arts escèniques de tots els gèneres, que foren molt ben rebuts pel públic assistent. A les jornades professionals hi varen assistir
282 persones, entre programadors i artistes, i s’hi generaren 370 reunions ràpides.

