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1. Introducció

Aquest estudi recull els resultats de la recerca per avaluar
l'impacte en els sectors professionals de les arts escèni-
ques i la música, i en els sectors no professionals de les en-
titats de cultura popular i tradicional, de l’edició del 2007 de
Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional de Man-
resa. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer el volum de
contractació dels grups que van participar a la Fira l’any
2007 i recollir els estats d’opinió, criteris i nivell de satisfac-
ció dels professionals que hi van prendre part. Ja es va fer
un estudi d’impacte de l’edició del 2005, amb la qual cosa
aquest presenta novetats importants respecte de l’anterior:

• El volum de dades i la seva fiabilitat és superior. S’ha
posat un accent especial en el treball de camp i la reco-
llida de dades. El volum de resposta ha estat major i
s’han pogut reduir els nivells d’error a valors acceptables.

• S’ha fet un estudi paral·lel dels sectors professionals i
amateurs involucrats a la Fira. La característica dife-
renciadora de la Fira de Manresa respecte d’altres fires
és que acull tant sectors professionals de les arts es-
cèniques i de la música com grups i entitats amateurs
de cultura popular i tradicional. Així, per exemple, el
25% dels grups programats són de cultura tradicional
i el 46% dels programadors inscrits programen espec-
tacles professionals. Per tant, es dóna una barreja
d’objectius, interessos i expectatives tant pel que fa a
grups programats com a programadors inscrits la qual
cosa fa que sigui totalment necessari estudiar-los de
manera separada. A més, els processos de contracta-
ció i intercanvi entre els sectors professionals i els ama-
teurs són totalment diferents i cal conèixer en
profunditat el seu funcionament.

Per altra banda, s’han introduït altres millores d’abast més
reduït, però interessants a l’hora de provar noves aproxi-
macions metodològiques:

• El seguiment d’un panell de programadors i grups pro-
gramats en el seu procés temporal de presa de deci-
sions sobre la contractació i les invitacions

• La inclusió de qualificacions per poder xifrar les res-
postes de preguntes amb respostes tancades

• La comparació i encreuament de dades entre els resultats
de la part dels programadors i dels grups programats
l’any 2007 i, també, la comparació entre els resultats de
l’estudi del 2005 amb els de l’estudi del 2007.

Un cop presentada la metodologia, l’estudi s’inicia amb les
conclusions i els suggeriments extrets de la recerca, i que
es detallen també en aquest resum executiu. Seguidament
es presenten els resultats de la recerca quantitativa pel que
fa a les valoracions dels programadors inscrits a la Fira. A
continuació, s’analitzen els resultats quantitatius de l’im-
pacte de la Fira en els programadors. En aquest àmbit es
fa una descripció de l’anomenat “itinerari del programador
a la Fira”, on es detalla l’activitat del programador relacio-
nada amb la recerca d’espectacles per a les seves progra-
macions. En referència a la contractació d’espectacles amb
posterioritat a la Fira, s’ofereix un gran nombre de dades
amb relació a diferents variables d’interès: procedències,
activitats, caixets, etc. A partir d’una metodologia similar a
l’aplicada en l’estudi dels programadors, segueixen els re-
sultats de l’estudi quantitatiu dels grups programats.

Els següents tres apartats fan referència als grups progra-
mats. Així, després de presentar els resultats de les valora-
cions dels grups programats i de l’impacte de la Fira en la
seva activitat, es presenta l’estudi de casos representatius
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del procés de contractació, on s’analitzen els processos
d’intercanvi i contractació que fan amb posterioritat a la
Fira i durant un període determinat de temps.

El bloc quantitatiu s’acaba amb la comparació de les
dades obtingudes per la banda dels programadors amb
les obtingudes per la banda dels grups programats.
Aquest exercici permet reforçar i contrastar les dues ver-
sions que s’obtenen de la Fira. A més, també permet
contrastar la informació relativa al 2007 amb l’obtinguda
anteriorment al 2005.

Finalment, els dos últims apartats corresponen a una ex-
tensa i detallada anàlisi qualitativa de la Fira des de les
perspectives dels programadors i dels grups programats.
Aquesta valoració s’ha fet a partir de les entrevistes que
es van fer i, també, dels suggeriments que tant els uns
com els altres ens han fet arribar per diferents vies (prin-
cipalment els qüestionaris).

2. Metodologia

L’estudi s’ha fet a partir de les dades obtingudes al treball de
camp,mitjançant dues vies diferents però complementàries:

• Estudi de la banda dels programadors (a partir de la
demanda)

• Estudi de la banda dels grups programats (a partir de
l’oferta)

S’han fet, entre gener i maig del 2007, dues enquestes:
una dirigida als grups programats i una altra als progra-
madors. Les dades que s’hi han obtingut comprenen el
86% dels grups programats i el 76% dels programadors
assistents. Amb la informació obtinguda s’ha fet l’anàlisi
de l’impacte de la Fira amb el convenciment que l’error es-
tadístic de la mostra obtinguda està situat en valors rao-
nables i acceptables per a l’estudi: se situa al 3,77% per als
grups programats i al 4,28%, per als professionals inscrits.

Per completar la informació qualitativa dels qüestionaris
s’han fet entrevistes personalitzades a grups i a progra-
madors inscrits així com una taula d’experts representants
de grups programats. A més, a les persones entrevistades
se’ls ha fet un seguiment de tres mesos de durada per tenir
una mostra de l’evolució temporal de la contractació.

A tots dos col·lectius se’ls ha demanat informacions i opi-
nions, tant quantitatives com qualitatives, per tenir una
visió més àmplia de les seves opinions i expectatives, i
dades quantitatives sobre la difusió dels espectacles pro-
gramats. Les dades obtingudes a partir dels programa-
dors i dels grups s’han contrastat per obtenir una major
fiabilitat de les respostes. D’igual manera s’han comparat
i contrastat les dades obtingudes a l’estudi similar que es
va fer el 2005 amb les dades d’aquest estudi.

3. Programadors inscrits: conclusions i
suggeriments

A continuació es presenten les principals conclusions ex-
tretes de les anàlisis quantitativa i qualitativa en què s’ha
basat l’estudi.

Composició, perfil i expectatives dels programa-
dors inscrits a la Fira de Manresa

L’estudi de la part dels programadors s’ha fet a partir d’un
cens de 169 programadors inscrits. Per als càlculs i anà-
lisi s’ha utilitzat una mostra del 76% del cens, que ha con-
duït a errors del 4,28%. Per altra banda, s’han fet 12
entrevistes a programadors.

• La majoria dels programadors inscrits provenen de
Catalunya (69%). Completen la proporció els progra-
madors internacionals (18%) i de la resta de l’Estat es-
panyol (13%).

• El 46% dels professionals inscrits a la Fira fan progra-
mació d’espectacles professionals. En aquest sector,
majoritàriament la Fira de Manresa presenta una àm-
plia proporció de programadors de municipis de Ca-
talunya de mida mitjana i petita, implicats en les
programacions de festes, esdeveniments locals i ac-
tivitats per a públic familiar. Juntament amb els pro-
gramadors municipals s’ha constatat la presència de
representants d’associacions o centres culturals que
fan programacions professionals de festes, o altres
esdeveniments locals, conjuntament amb els serveis
dels municipis.

• Els programadors presents a la Fira de la resta de l’Es-
tat provenen principalment de València i de les Illes amb
un perfil molt similar al dels ajuntaments i entitats col·la-
boradores de ciutats petites i mitjanes de Catalunya.

• Els programadors internacionals presenten una bar-
reja diversa. A trets molt generals, aquests es podrien
situar en el segment de programadors i promotors de
concerts de músiques del món i el d’ajuntaments de
ciutats del Mediterrani.

• El motiu que majoritàriament mou els programadors
municipals de Catalunya a acudir a Manresa és veure
espectacles per contractar a les festes majors, esde-
veniments locals i programacions infantils i escolars.
D’aquesta manera la barreja de disciplines de la Fira
s’adapta a les seves necessitats de programació.

• En segon lloc, un grup diferent de programadors, més
minoritari, s’acosta a Manresa per conèixer novetats
de grups de música del Mediterrani. Aquests tant
poden ser d’ajuntaments de mida mitjana i gran, fes-
tivals públics i privats, i promotors privats (nacionals i
internacionals).

• Un grup destacable, però minoritari, de programadors
considera la Fira de Manresa com a punt de trobada,
d’intercanvi d’informació i de coneixements sobre la ges-
tió d’esdeveniments relacionats amb la festa i l’especta-



cle en viu. Aquest grup considera la Llotja i les activitats
complementàries com a part fonamental de la Fira.

• El 28% dels programadors inscrits es defineixen com a
programadors de cultura popular i tradicional. No tots
fan aquesta activitat amb exclusivitat sinó que alguns la
compatibilitzen també amb la programació professional
o amb el segment dels “agents culturals i altres”. Els
perfils de programadors definits com a tradicionals són
molt diversos. Representen entitats sense afany de
lucre, de cultura tradicional, associacions de veïns, ate-
neus, etc. Provenen majoritàriament de municipis de
Catalunya i també de València i les Illes.

• A l'igual que els programadors d’espectacles profes-
sionals, els programadors d’espectacles de cultura tra-
dicional s’inscriuen a la Fira amb la intenció de veure
espectacles i actuacions de la Fira en una atmosfera
relaxada i festiva. No sembla que entre els motius d’as-
sistir a la Fira figuri el de fer contactes i recollir informa-
ció extra al contingut de la programació.

• El segment d’“Agents i altres” està format per agències
i productors d’espectacles, juntament amb altres enti-
tats o empreses no vinculades directament amb la pro-
gramació. Els primers representen el 32% del segment
i aprofiten la Fira i la concentració de programadors per
fer conèixer les seves produccions i, si escau, vendre-
les. Els segons són una barreja d’entitats, empreses i
institucions públiques no vinculades directament a la
programació d’espectacles i que aprofiten la Fira per
conèixer novetats i establir contactes amb programa-
dors, companyies o entre ells.

• El comportament cap a la Fira de les agències del grup
“agents culturals i altres” és similar al de les agències
que tenen espectacles programats, amb la contrarietat
que no disposen de la plataforma d’exhibició per pro-
mocionar els seus espectacles. De totes maneres,
molts d’ells ja han tingut grups programats altres anys
o estan fent feines prospectives per a futures propos-
tes de programació per fer a la Fira.

Activitat dels programadors a la Fira (itinerari dels
programadors)

A l’itinerari dels programadors es prenen en consideració:
els espectacles que s’han vist, els contactes fets a la Fira
i els contractes fets posteriorment. La quantificació d’a-
quest itinerari permet conèixer el nivell d’activitat del pro-
gramador i com és el procés des que un programador veu
un espectacle fins que l’acaba contractant.

• Els programadors veuen una mitjana de 10,68 espec-
tacles en els 2,60 dies de mitjana que són a la Fira. Per
tant, veuen 4,11 espectacles per dia. D’altra banda fan
tan sols una mitjana d’1,36 contactes en tota la Fira.
Tot fa pensar (i s’anirà definint posteriorment) que al
programador de Manresa li interessa veure especta-
cles molt per damunt de contactar i intercanviar amb
els grups i altres programadors.

• Aquest temps que el programador passa a Manresa el
comparteix amb la visita a la Llotja, on el 63% de pro-
gramadors manifesta haver-s’hi passat. Tot i així, algu-
nes persones consultades consideren la Fira de
Manresa com a relaxada i de passeig a diferència d’al-
tres fires (Tàrrega, Vic i, especialment, el Womex) on
l’activitat relacionada amb la posada en circulació dels
espectacles és intensa.

Impacte de la Fira en els programadors d’especta-
cles professionals

• Posteriorment a la Fira, els programadors d’espectacles
professionals van contractar a l’edició del 2007 entre 122
i 133 espectacles amb un valor econòmic situat entre
258.737 euros i 281.809 euros. Amb això, la mitjana del
preu pagat per actuació ha estat de 2.121 euros.

• Encara que són pocs els programadors que contracten
(només el 34% dels programadors d’espectacles pro-
fessionals) aquests són força actius ja que fan de mitjana
4,19 contractes cada un, amb una despesa mitjana de
8.892 euros per programador que contracta.

• Els espectacles dirigits al públic familiar són els més con-
tractats i molt per damunt de la seva presència a la pro-
gramació. Pel que fa a contractació, els segueix la
música, inferior a la seva presència a la programació. A
distància se situa el teatre i les dinàmiques de carrer. La
contractació de dansa ésmerament testimonial comme-
rament testimonial és la seva presència a la programació.

• Les contractacions s’han fet de grups amb caixets més
baixos (45% de les contractacions a grups de caixet
inferior a 1.200 euros i 36% de la contractació a grups
amb caixets situats entre 1.200 euros i 3.000 euros).
Aquesta dada és coherent amb la major venda d’es-
pectacles per a públic familiar de Catalunya que s’ha
produït aquest any.

• La major part de les contractacions les fan els progra-
madors de Catalunya (79%) seguits dels programadors
internacionals (15%) i els programadors de la resta de
l’Estat (6%).

• Les vendes es decanten més sobre els grups catalans
i aquests contracten per damunt de la seva presència
a la programació. La major part dels grups contractats
són de Catalunya (71%), seguits per grups internacio-
nals (26%) i grups de la resta de l’Estat (4%).

• Entre els sis primers grups contractats, quatre són per
a públic familiar, un de música i un de dinàmiques de
carrer. La Companyia Mercè Framis va ser la més con-
tractada a la Fira, segons les dades dels programadors.

• La contractació a la Fira del 2007 per part dels progra-
madors ha estat el 51% inferior que la del 2005, tant en
actuacions contractades com en valor econòmic.

• Respecte de l’any 2005 cal observar la forta davallada
de la contractació dels grups professionals de música,
la pujada de la contractació dels espectacles per a pú-
blic familiar i un augment inferior de la contractació
d’espectacles de carrer.
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• Tot i contractar poc, els programadors consideren la
seva presència a la Fira positiva ja que estaven prou
satisfets del que havien vist i conegut. Consideren que
van veure coses interessants i que si no han contra-
ctat aquesta vegada hi ha la possibilitat de fer-ho més
tard o un altre any. La informació que van recollir els
era suficient.

• En aquest sentit, els programadors que més com-
pleixen amb les seves expectatives són els relacionats
amb les festes i la cultura tradicional artística dels mu-
nicipis catalans. Aquest és el col·lectiu més ferm de-
fensor de la Fira.

• Els programadors i promotors de concerts valoren la
qualitat de les propostes de manera positiva i es
mostren satisfets amb les possibilitats de progra-
mar. Malauradament aquest grup és petit a la Fira i
no sempre les propostes s’adapten a les seves ne-
cessitats.

• Els programadors que busquen major valor afegit de la
Fira, a més de la programació, estan força decebuts ja
que consideren que tant la Llotja com les activitats
complementàries, no estan a l’alçada de les seves ne-
cessitats i expectatives.

Impacte de la Fira en els programadors de cultura
popular i tradicional

• L’11% del sector dels programadors d’entitats de cul-
tura popular i tradicional ha declarat haver convidat
algun grup de la Fira. El nombre de grups convidats ha
estat de 9. Pel que es pot observar, l’activitat dels pro-
gramadors de cultura popular i tradicional inscrits a la
Fira per convidar grups als seus propis esdeveniments
és pràcticament nul·la.

• Igualment als programadors d’espectacles profes-
sionals, els programadors de cultura tradicional s’ins-
criuen a la Fira amb la intenció de veure espectacles
i actuacions de la Fira en una atmosfera relaxada i
festiva.

• No sembla que entre els motius d’assistir a la Fira hi
hagi el de fer contactes i recollir informació extra al con-
tingut de la programació. Sembla que el desconeixe-
ment dels recursos de la Fira com a mercat està força
generalitzat entre aquest segment de programadors. A
més, una part reduïda (al voltant del 50%) va visitar la
Llotja de Contractació.

• Tot fa pensar que aquest segment de programadors
és molt poc actiu a la Fira. Si es fa alguna transacció
entre les entitats de cultura popular és amb els grups
programats i no amb els programadors inscrits.

Impacte de la Fira en els “Agents culturals i altres”

• Almenys 14 empreses de management d’espectacles
s’inscriuen a la Fira amb l’ànim de vendre espectacles
no programats a la mateixa Fira i aquestes empreses
fan una contractació directa mitjana de 0,93 actuacions
cadascuna.

Estudi de casos representatius del procés de con-
tractació

• La contractació i el nombre de grups que obtenen con-
tractes augmenta en funció del temps que passa entre
el final de la Fira i la recollida de les dades.

• Per a les entitats de cultura popular les invitacions i in-
tercanvis han donat resultats nuls.

• En conclusió, el temps és una variable que s’ha de tenir
en compte per calcular la contractació de la Fira d’una
edició determinada. Sembla força probable que si l’es-
tudi es fes un any o dos després de la Fira les dades de
contractació serien superiors i més aproximades a l’im-
pacte real de la Fira. Tot i així, fent l’estudi a tan llarg ter-
mini s’haurien de tenir dubtes seriosos sobre la fiabilitat
de les dades facilitades pels participants.

Valoració general de la programació artística i dels
serveis generals de la Fira

• Els programadors concedeixen una valoració global
molt alta a la Fira (8,94 punts de qualificació). Quan
se’ls pregunta si els és útil per a la seva activitat i si
compleix les seves expectatives, la valoració és més
baixa (qualificació 5,86).

• La qualitat de les propostes artístiques està valorada en
8,83. La idoneïtat rep una qualificació de 6,65. Es pot
entendre, cosa que s’ha corroborat a les entrevistes
mantingudes amb programadors, que valoren de forma
molt alta la qualitat de la programació, però la conside-
ren menys idònia per a la seva activitat professional.

• Com es veu en els diferents apartats de l’estudi, l’aten-
ció i el seguiment de l’organització és, normalment, el
servei de la Fira més ben valorat. D’altra banda, l’allotja-
ment, normalment, sempre rep les pitjors qualificacions.

La Llotja de Contractació

• La utilització de la Llotja pels programadors és del 63%
i inferior a la registrada l’any 2005 que va ser del 86%.
Més baixa és encara la seva utilització pels programa-
dors d’espectacles tradicionals (58%). D’altra banda,
qui més utilitza la Llotja són els agents culturals (70%)
seguits pels programadors professionals (66%).

• Hi ha una gran diferència d’assistència a la Llotja ja que
es produeix una important davallada el 2007 respecte
del 2005. Segurament aquest fet és degut al seu canvi
d’emplaçament. Cal observar que a l’estudi dels grups
programats aquesta davallada també es produeix. Tot
i així, les valoracions són molt similars, encara que les
de l’any 2007 són lleugerament inferiors.

• Aquests fets es poden explicar perquè, d’una banda, la
Llotja del 2007 estava emplaçada lluny del centre de
l’acció principal de la Fira i, de l’altra, l’actitud dels pro-
gramadors de cultura tradicional respecte a la partici-
pació a la Fira per fer contactes i intercanvis és inferior
a la de la resta de programadors inscrits.

• Hi ha unanimitat a considerar que la Llotja de Contra-
ctació no ha complert amb els objectius que s’espera-
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ven. Consideren que podria millorar molt més i assolir
un nivell alt d’eficàcia.

• Tot i que la majoria dels programadors consultats no
disposen d’estands, els consideren favorablement i
molts manifesten visitar-los. Pensen que són una bona
eina per al contacte amb agències i promotors.

La Llotja Virtual

• La utilització de la Llotja Virtual és molt baixa (41% dels
programadors). Qui més la utilitza són els programa-
dors professionals, seguits pels programadors tradi-
cionals i els agents.

• Tot i així, la Llotja Virtual rep la qualificació més alta de
tot l’estudi (9,09 punts sobre 10) com també la seva
utilitat (7,19 punts sobre 10). A més, a les entrevistes
mantingudes amb programadors s’ha constatat que la
Llotja Virtual és un actiu important de la Fira. Per tant,
encara que poc utilitzada, és molt valorada i el poten-
cial per desenvolupar-se és molt alt.

Activitats complementàries

• Només un 21% dels programadors van participar a les
activitats complementàries. Tot i així, les persones que
hi van assistir les consideren amb un nivell alt de qua-
lificació (8,17 punts sobre 10) encara que la utilitat és
menys valorada (7,07 punts sobre 10).

• A partir d’altres dades obtingudes es pot afirmar que hi
ha un nucli de programadors actius que consideren
que la Llotja s’ha d’omplir de contingut i activitats. D’a-
questa manera, s’entén que els programadors donen
valor a les activitats complementàries encara que no
els satisfà les que la Fira proposa.

Passeig per la Festa

• La proporció d’assistència al Passeig per la Festa és
molt alta (75% dels programadors) i superior a qualse-
vol altra activitat de la Fira (excloent-ne els especta-
cles). El motiu és que el Passeig per la Festa estava
situat en un lloc central de Manresa per on tothom
havia de passar.

• La utilitat del Passeig per la Festa és menys qualificada
que la seva valoració global (valoració global 8,56 i utilitat
6,01) i la distància és superior al dels altres serveis analit-
zats. Encara que el programador valora la qualitat de la
proposta la considera menys útil per a la seva activitat.

Suggeriments de la part dels programadors

• Entre els programadors de municipis mitjans i petits de
Catalunya (majoritaris a la Fira) hi ha una forta tendèn-
cia a demanar que es redueixi la programació de mú-
sica amb caixets alts i internacional ja que no és
accessible per a les seves programacions. En molts
casos demanen una fira centrada majorment en els as-

pectes artístics de la festa, la cultura tradicional artística
i els espectacles de públic infantil.

• Entre aquest grup de programadors també es demana
més rigor en la programació de carrer i que s’eliminin
tant com sigui possible les entitats de cultura tradicio-
nal que no ofereixen cap proposta nova. Consideren
que els grups tradicionals ja els coneixen i no necessi-
ten anar a Manresa per veure’ls.

• La Llotja i les activitats complementàries haurien de mi-
llorar i ser centrals en les activitats de la Fira. Per això
es demana que se situï la Llotja en un espai central,
que s’elimini la programació dels matins, que es man-
tingui l’estructura d’estands i que es facin activitats a la
Llotja del tipus formatiu, de debat, presentacions i pro-
tocol·làries. Així, l’espai dels estands i de recepció
s’han de dissenyar conjuntament amb una programa-
ció d’activitats pròpies de la Llotja que atregui l’interès
dels programadors i agències presents a la Fira.

• Essent el grup de programadors de cultura tradicional
un segment que participa més de la festa i del festival
que del mercat, caldria motivar-lo perquè utilitzi els ser-
veis de la Fira com a mercat i punt de trobada. Cal tro-
bar activitats a la Llotja dirigides cap a aquest segment
de programadors i informar adequadament dels bene-
ficis i la utilitat de la Llotja.

• Sens dubte la presència de productors i agències d’es-
pectacles que no tenen espectacles programats és
una riquesa de la Fira, la qual proporciona una major
oferta d’espectacles. Com que la Fira és un lloc de tro-
bada, i no només un lloc d’exhibició, la informació ar-
tística generada es nodreix de la programació i de les
aportacions de productors i agències que decideixen
assistir-hi. La possibilitat que aquestes empreses pu-
guin inscriure’s com a “programadors” i llogar estands
a la Llotja és positiva i cal potenciar-la.

• La Llotja Virtual presenta un potencial alt per desenvo-
lupar-se i cal potenciar-la.

• En general la situació dels allotjaments es considera de-
ficient i el servei de transport als hotels amb importants
carències. Es demana que es revisi tot el sistema de
transports als hotels i establir nous serveis relacionats,
com consigna d’equipatges o més transport nocturn.

4. Grups programats: conclusions i sugge-
riments

Composició, perfil i expectatives dels grups progra-
mats a la Fira de Manresa

L’estudi quantitatiu dels grups programats s’ha fet a par-
tir d’un cens de 105 grups i una mostra del 86% de res-
postes vàlides, la qual cosa presenta un error estadístic
del 3,92%. L’estudi qualitatiu s’ha fet amb entrevistes a 9
mànagers i agents que representen 19 artistes i grups pro-
gramats.
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• La composició de la programació és de 75% de grups
i artistes professionals i 25% de grups d’entitats de cul-
tura popular i tradicional amateurs.

• La programació ha estat fortament decantada cap a la
música (42% del total i 52% dels grups professionals)
i les dinàmiques de carrer (25% del total i 65% de la
programació d’espectacles tradicionals). Les dues dis-
ciplines juntes representen gairebé les tres quartes
parts de la programació.

• La majoria d’entitats de cultura popular i tradicional ac-
tuen al carrer i estan caracteritzades pel fet que són
amateurs i participatives, orientades a la festa: caste-
llers, trabucaires, geganters, bestiari, etc.

• D’altra banda, la programació de grups tradicionals
conté grups de dansa i música de qualitat artística, pre-
sentades en escenari i amb gestió semiprofessional.
Entre aquests cal destacar els grups i esbarts de dansa
tradicional i els grups artístics de música tradicional no
professionals.

• Aquests dos sectors de cultura tradicional (festiu i artís-
tic) presenten característiques comunes (dedicació
amateur i procedència de la cultura popular) encara que
pel que fa a l’actitud davant la Fira (com a lloc de tro-
bada i intercanvi) presenten diferències considerables.

• Atenent a la seva procedència, el 63% dels grups pro-
gramats són de Catalunya, el 24% internacionals i el
13% de la resta de l’Estat.

• De mitjana, els representants dels grups s’estan a la
Fira 1,96 dies. Tot i així, els representants dels grups
professionals s’estan a la Fira 2,12 dies i els represen-
tants dels grups tradicionals, 1,45 dies. Aquest fet és
simptomàtic d’una voluntat major de fer “fira” dels pro-
fessionals que dels grups tradicionals.

Expectatives i motius per participar a la Fira dels
grups programats

• Les agències d’espectacles (teatre, música, dansa,
carrer, circ, etc.) tenen una actitud positiva vers la Fira
de Manresa ja que els permet estar en contacte amb
els programadors que ja coneixen i, a més, poden en-
trar en circuits nous. El fet de no vendre a la Fira no el
veuen com un gran impediment a la seva futura parti-
cipació ja que l’important és ser-hi i consideren que ja
recuperaran la inversió per una altra banda. Cal dir que
les agències d’espectacles representen el 61% dels
grups que fan contractacions a la Fira.

• No s’ha constatat interès a entrar en circuits de l’Estat
o internacionals senzillament perquè els grups i agèn-
cies no consideren que la presència de programadors
de fora de Catalunya a Manresa sigui destacable.
Aquests consideren la Fira de Tàrrega i el Mercat de
Música de Vic com les plataformes per a la projecció
exterior en les seves corresponents disciplines.

• Molts grups consideren que la visibilitat que els dóna
Manresa complementa altres visibilitats obtingudes en al-
tres fires catalanes com Tàrrega, Lleida o Igualada.
Aquest fet es dóna especialment de cara a les institucions
o organitzacions catalanes gestores de circuits de pro-

gramació i que prenen les decisions en comissions. En
aquest sentit es pot considerar Manresa com a part d’un
circuit més ampli de fires professionals de Catalunya.

• Una actitud per part d’algunes agències d’espectacles
és la de ser presents a la programació comptant d’en-
trada que difícilment contractaran espectacles. En
aquest cas consideren la Fira com un client de festival
més, al qual tenen accés fàcil per diferents afinitats
(proximitat geogràfica, prestigi, ideologia, etc.). Consi-
deren que la Fira paga suficientment els artistes com
perquè hi siguin presents sense que la seva economia
quedi malmesa.

• Les agències de dansa, teatre o carrer consideren que
aquestes són disciplines penalitzades a la Fira i que
haurien de tenir-hi més presència i més oportunitats, ja
que es considera que la música està fortament afavo-
rida respecte d’altres disciplines. Tot i així, aquest no
és motiu perquè any rere any (les agències) facin les
seves propostes per participar-hi.

• Respecte dels grups de cultura tradicional, per una
banda, les entitats de la festa consideren Manresa un
punt més del seu circuit d’actuacions anuals on no espe-
ren res més que ser vistos per la població. En general el
seu desconeixement dels recursos de la Fira com amer-
cat és força generalitzat. Difícilment consideren Manresa
com a lloc per aconseguir invitacions o intercanvis, sen-
zillament perquè els seus punts de trobada i relació són
uns altres (aplecs, trobades castelleres, de gegants, etc.).

• D’altra banda els grups de dansa i música semiprofes-
sionals tenen un comportament a la Fira molt més pro-
per al dels grups professionals. Coneixen i visiten la
Llotja, els seus representants s’hi estan un dia més fent
labors de promoció i produeixen material de difusió que
distribueixen a les bústies de la Llotja.

Activitat dels grups a la Fira (itinerari dels grups pro-
gramats)

L’itinerari dels grups programats és el camí que aquests
segueixen durant la Fira i després de la Fira, en el procés
d’aconseguir contractes o invitacions per part dels pro-
gramadors. L’itinerari comprèn: la presència als espais de
trobada, els contactes amb programadors, les mostres
d’interès dels programadors, les reserves de dates, els
contractes a la Fira i els contractes posteriors a la Fira. La
quantificació d’aquests itineraris condueix a conèixer el ni-
vell d’activitat dels grups a la Fira i com és el procés des
que un representant contacta amb un programador fins
que es tanca la contractació.

• La primera etapa de l’itinerari dels grups a la Fira per
aconseguir captar l’atenció del programador és a la
Llotja de Contractació. En aquest sentit, la proporció
dels grups que van visitar la Llotja de Contractació és
del 59%. Aquesta dada tan baixa queda matisada en
considerar que el 72% dels grups professionals visiten
la Llotja i només el 18% dels grups tradicionals ho fan.

• La utilització de la Llotja Virtual és del 73% del total de
grups. En aquest cas també el nivell d’utilització de la
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Llotja Virtual és superior per part dels grups professio-
nals (78% d’aquests) que dels grups de cultura popu-
lar (59%). Amb tot, els grups de cultura popular utilitzen
més la Llotja Virtual que la Llotja presencial.

• A la Fira, els grups programats fan entre 625 i 677 con-
tactes amb programadors, la qual cosa representa una
mitjana de 6,20 contactes per grup. Els grups profes-
sionals fan el 92% dels contactes mentre que els tra-
dicionals el 8%.

• Amb tot, no tots els grups són actius en els contactes,
el 68% dels grups manifesta que estableix contactes a
la Fira; d’aquests, el 82% són grups professionals i el
23%, grups tradicionals. En aquest punt es pot afirmar
que els grups professionals que participen a la Fira ho
fan amb la voluntat de contactar amb programadors i
iniciar el procés de contractació. No és així en el cas
dels grups de cultura tradicional.

• Els grups programats consideren que 1,84 dels con-
tactes fets per grup es pot considerar com a “mostra
d’interès” per part dels programadors. En aquest sen-
tit, el 64% dels grups manifesta tenir mostres d’inte-
rès. Entre els grups professionals, aquesta proporció
és del 78% i entre els grups tradicionals, del 23%.

• Considerant les reserves de dates fetes durant la Fira,
les dades cauen considerablement, de manera que els
dies de la Fira es produeixen unes escasses 33 reser-
ves de dates als grups programats.

• La contractació els dies de la Fira se situa al voltant
dels 22 contractes o invitacions a grups programats.
Clarament es confirma que els dies de la Fira gairebé
no es concreten acords per actuacions dels grups.

Impacte de la Fira en la contractació dels grups pro-
fessionals

• A l’edició del 2007 de la Fira s’han produït, segons les
dades aportades pels grups, entre 186 i 204 contra-
ctacions d’espectacles professionals. Aquestes repre-
senten un valor econòmic total de al voltant dels
386.519 euros. El preu mitjà de l’actuació contractada
és de 1.980 euros.

• De mitjana, cada grup programat ha contractat 2,47
actuacions a la Fira amb un valor total d’ingressos mit-
jans de 4.893 euros.

• Considerant que el 53% dels grups professionals han
contractat a la Fira, la mitjana d’actuacions contracta-
des per grup és de 4,67 amb una mitjana d’ingressos
de 9.240 euros (només els grups que han fet almenys
un contracte).

• Les dades anteriors mostren que malgrat que només
gairebé la meitat dels grups programats obtenen re-
sultats de contractació a la Fira, aquests obtenen in-
gressos suficients per considerar la seva experiència
de participar-hi acceptable.

• Els espectacles dirigits al públic familiar són els més
contractats molt per damunt de la seva presència a la
programació. Pel que fa a contractació els segueix la

música, inferior a la seva presència a la programació. A
distància se situen el teatre i les dinàmiques de carrer.
La contractació de dansa és merament testimonial
com merament testimonial és la seva presència a la
programació.

• Les vendes es decanten més sobre els grups catalans
(79% d’espectacles venuts) i aquests contracten per
damunt de la seva presència a la programació (63% de
grups catalans a la programació).

• Per franja de cost, el 40% de les actuacions venudes
són espectacles de menys de 1.200 euros i el 43% són
espectacles que es troben entre els 1.200 euros i els
3.000 euros.

• L’espectacle més contractat a la Fira respon al perfil
dels grups més contractats. La Companyia Mercè Fra-
mis és un grup català dirigit al públic infantil i amb preu
de contractació situat a la franja més econòmica.

Impacte de la Fira en els grups de cultura popular i
tradicional

• Per la seva participació a la Fira, els grups de cultura
popular i tradicional han obtingut en total aproximada-
ment 21 invitacions o intercanvis. Una mitjana de 0,86
invitacions o intercanvis per grup tradicional programat.

• Amb tot, només el 27% dels grups tradicionals pro-
gramats han rebut invitacions o intercanvis a partir de
la seva estada a la Fira.

• Aquestes dades revelen un escàs moviment en tant
que invitacions o intercanvis generats en els grups de
cultura popular i tradicional.

• Per completar el quadre d’invitacions i intercanvis ge-
nerats a la Fira, s’ha demanat als grups de cultura po-
pular i tradicional programats que indiquin si ells
mateixos han convidat altres grups a actuar o fer inter-
canvis. El resultat s’ha reduït a un total de quatre invi-
tacions.

Valoració de la Fira

• Quan es pregunta als grups programats si s’han com-
plert les seves expectatives pel que fa a contractes i
intercanvis fets a la Fira i posteriorment, la resposta és
força negativa amb una qualificació (del 0 al 10) de
4,89. Tot i que aquesta valoració es matisa en parlar
amb els grups i agències.

• Els grups de Catalunya estan més satisfets respecte del
compliment de les seves expectatives (qualificació 5,00)
que els grups de fora de Catalunya (qualificació 4,68)
encara que la diferència és molt petita. Per la seva banda
els grups professionals estan més satisfets (qualificació
5,00) que els grups tradicionals (qualificació 4,55).

• Els serveis de la Fira relacionats amb l’atenció als grups
per part de la Fira estan molt ben valorats (eines festi-
val) i no tant els serveis i eines de suport a la circulació
dels espectacles programats (eines mercat). En el pri-
mer grup hi ha l’atenció i seguiment de l’organització
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(qualificació 9,56) i l’atenció tècnica (qualificació 9,43).
En el segon grup s’hi troben: la Llotja de contractació
(qualificació 6,83), l’assistència de programadors (qua-
lificació 5,51) i els nous contactes (qualificació 4,65).

• El nou espai de la Llotja i la zona d’estands, la gran ma-
joria de grups consideren que no va complir amb la
tasca que li estava encomanada. El nou espai es consi-
dera lluny del centre de la Fira, sense activitat, fred i, nor-
malment, buit. La majoria de gent consultada pensa que
l’emplaçament anterior era més adient per a la Llotja.

• Contràriament a la Llotja de Contractació, la Llotja Vir-
tual rep un elevat nivell d’acceptació i és utilitzada per
la majoria de grups professionals.

• S’han detectat queixes sobre espais d’exhibició i ho-
raris de programació. Molts grups consideren un
greuge ser programats en algunes franges horàries, en
alguns espais de difícil accés o en moments on s’en-
cavalcaven amb un altre espectacle considerat de més
acceptació i reconeixement.

• La majoria de persones consultades representants de
grups són conscients que l’estructura hotelera de Man-
resa no és l’adient per a aquest tipus de manifestació.
L’allotjament de les companyies impedia poder fer un
seguiment acurat de l’impacte de la seva presència a
la programació, dificultant el contacte amb els progra-
madors durant els dies de la Fira. Els grups catalans
es consideren agreujats ja que en molts casos no dis-
posaven d’allotjament i havien de tornar a casa el ma-
teix dia de l’actuació.

• Respecte dels grups de cultura tradicional, tot i que les
dades d’intercanvi, en general, són nul·les, i ho han
estat en edicions successives en què l’entitat ha parti-
cipat a Manresa, a les entrevistes han manifestat el seu
alt nivell de satisfacció per la seva participació i la vo-
luntat de continuar participant-hi. S’entén que els com-
pensa l’únic fet d’estar programats ja que els beneficis
indirectes que obtenen són suficients per a l’entitat.

• Als grups tradicionals els limita el fet que pel que fa als
bolos no poden créixer gaire. No necessiten més ac-
tuacions ja que la seva estructura amateur no els pot
assumir. El que necessiten és ser-hi presents, ser re-
coneguts i mantenir la imatge corporativa viva.

Suggeriments de la part dels grups programats

• En la majoria dels casos es demana una revisió de la
graella de programació amb solucions del tipus: pro-
gramar dues vegades un mateix espectacle, de ma-
nera que pugui funcionar el boca-orella i evitar
encavalcaments; no programar als matins per donar
més activitat a la Llotja; no programar el diumenge i se-
nyalitzar millor els espais d’actuació.

• Tot i no ser clara la funció de la Fira de Manresa com a
mercat o espai d’intercanvi per a les entitats de cultura
tradicional amateurs, caldrà una voluntat ferma, en cas
que es consideri oportú desenvolupar-la com a tal. En
tot cas, sembla que els grups semiprofessionals (es-

barts i música artística) hi poden trobar avantatges en
participar-hi. Difícilment els grups de carrer relacionats
amb la festa trobaran Manresa com un referent per
desenvolupar la seva agenda d’intercanvis i invitacions.

• Cal insistir a explicar als grups tradicionals, principal-
ment els que hi participen per primera vegada, la fina-
litat de la Fira com a mercat i espai d’intercanvi. En
aquest sentit, cal fer-los conèixer el funcionament de
la Llotja de Contractació i la Llotja Virtual per fer con-
tactes; animar-los a produir material de promoció i dis-
tribuir-lo a la Llotja i al lloc d’actuació i facilitar al
representant del grup l’estada de més d’un dia.

• Pel que fa a l’espai de la Llotja, els grups demanen om-
plir-lo de contingut de manera que per al programador
sigui interessant d’acudir-hi. Aquest contingut seria prin-
cipalment en forma d’activitats paral·leles a fer pel matí
i primera hora de la tarda. En aquest sentit els grups de-
manen que no hi hagi programació fora de la Llotja du-
rant les hores que es considera que l’activitat ha d’estar
a la Llotja. A més, un bon nombre de grups considera
que cal situar la Llotja en un lloc de pas més cèntric.

• La Llotja Virtual és una eina de treball útil que cal po-
tenciar adaptant-la encara més als recursos que ofe-
reixen les noves tecnologies: vídeos, música, etc.

Comparació de dades grups professionals i progra-
madors inscrits

• Tots dos col·lectius han respost a la pregunta sobre si
s’han complert les seves expectatives en participar a la
Fira. En el cas dels grups aquesta pregunta ha estat
qualificada (del 0 al 10) amb un 4,89 i els programa-
dors amb un 5,86. Així, tot i haver obtingut qualifica-
cions al voltant del 5, els grups programats mostren un
menor nivell de compliment de les seves expectatives.

• En general el nivell de satisfacció és més alt en els pro-
gramadors que en els grups programats. Aquest com-
portament entra en la lògica dels programadors, en
general sempre més condescendents amb els organit-
zadors dels esdeveniments que els grups.

• Per als dos col·lectius s’han quantificat els contactes
de manera diferent, però es poden trobar punts de con-
nexió. Els grups programats han fet aproximadament
651 contactes amb programadors dels quals 194 són
qualificats com a mostres d’interès que els han trans-
mès els programadors. Per la seva banda, els progra-
madors en ser preguntats pels contactes amb grups
fets a la Fira donen una xifra total del voltant de 230.
Aquesta xifra està molt a prop de les mostres d’interès
dels grups. En aquest cas, molt segurament podrem
assimilar les mostres d’interès dels grups als contactes
dels programadors i donar les xifres com a similars.

• Els grups professionals visiten la Llotja en un percen-
tatge superior (72% dels grups) que la dels programa-
dors d’espectacles professionals (66%). És en aquest
espai on es produeixen la major part dels contactes
entre programadors i grups.
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• Les dades de contractació proporcionades pels grups
i pels programadors difereixen en aproximadament un
50% més en els grups. En el cas del nombre de con-
tractes fets, les dades subministrades pels grups són
un 53% superiors que les subministrades pels progra-
madors. En el cas del valor econòmic de les contra-
ctacions també les dades dels grups són superiors en

un percentatge del 43% sobre les dades dels progra-
madors. Amb tot, el preu mitjà pagat per actuació con-
tractada és molt similar i al voltant dels 2.000 euros.
Les raons d’aquestes diferències només cal atribuir-les
a diferents criteris en considerar on ha estat l’origen de
la contractació, tant per part dels grups com dels pro-
gramadors.
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