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La fita principal d’aquesta mos-
tra és atraure possibles compradors dels productes
de les companyies que formen part de CIATRE,
com són els més importants agents, festivals i pro-
gramadors internacionals. Està confirmada la pre-
sència de cent programadors internacionals al més
alt nivell.

Així mateix, es pretén intercanviar coneixements
amb companyies internacionals de característiques
similars per saber com organitzen els processos cre-
atius i com gestionen les seves gires internacionals.
Companyies internacionals molt reconegudes, com
De la Guarda, seran presents al Come & See per
compartir les seves experiències.

A més, es vol donar prestigi a l’associació
CIATRE com a organitzadora de grans esdeveni-
ments teatrals des d’un punt de vista innovador,
centrant-se en la creativitat i la promoció exterior
des d’un vessant de treball internacional en xarxa
en què conviden altres companyies a compartir la
iniciativa.

CIATRE es va crear el 1996, per enfortir i pre-
servar un estil independent i privat de creació, ges-
tió i difusió d’espectacles teatrals. Les companyies
associades, algunes de les quals tenen més de vint
anys d’història, són creadores, productores i distri-
buïdores dels seus propis espectacles.

El projecte de CIATRE Catalan Theatre
Worldwide va néixer a principis de l’any 2003 per

donar resposta a un dels principals objectius de l’as-
sociació: fer sentir la veu del teatre català arreu del
món, utilitzant la força de la creativitat i el poder
de la imaginació.

Catalan Theatre Worldwide aspira a establir un
flux de venda, compra i intercanvi de producció i
creativitat teatral de les companyies catalanes amb
la resta del món. Els productes que s’ofereixen són:
creativitat; guionatge i autoria; producció d’espec-
tacles; produccions audiovisuals (creativitat teatral
a la televisió i cinema); gestió d’esdeveniments
ludicoculturals; escenografia; promoció internaci-
onal d’artistes catalans; introducció d’artistes es-
trangers a Catalunya, i noves tecnologies aplicades
al teatre. En el moment de presentar el projecte
Catalan Theatre Worldwide, formaven part de l’as-
sociació 17 companyies. En l’actualitat, ja en són
30 i s’hi ha incorporat la dansa amb la presència de
la companyia Sol Picó

LA MOSTRA. Al matí, tindran lloc les conferèn-
cies –amb servei de traducció simultània– en què
representants de CIATRE com a amfitrions i com-
panyies internacionals explicaran la seva visió so-
bre creativitat i autoria, promoció internacional,
treball en xarxa... Les companyies internacionals
que hi participen són De la Guarda (Argentina),
Gardi Hutter (Suïssa),  Teatro San Martin de
Caracas (Veneçuela) i Théâtre Sans Fil (Québec).

Al migdia, hi haurà un dinar de feina amb pro-
gramadors, agents i directors de festivals interna-
cionals en què es presentaran projectes i nous tre-
balls. Les presentacions, que tenen lloc mentre els
programadors dinen (un sistema molt emprat in-
ternacionalment) i duren 5 minuts, combinen ex-
posició oral amb projecció de vídeo o Powerpoint
en una pantalla instal·lada amb aquesta finalitat.

En una sala paral·lela oberta durant tot el dia a
la banda dreta del vestíbul principal del Teatre
Nacional, tots els participants tindran accés a una
mostra videogràfica de les produccions de les com-
panyies membres de CIATRE i de les companyies
internacionals convidades (amb un extens arxiu
videogràfic de totes).

També s’instal·larà un mostrador amb l’agenda
dels participants per afavorir reunions bilaterals
entre les companyies i els programadors internaci-
onals perquè puguin tancar acords o parlar més a
fons de les produccions o possibles col·laboracions
i projectes de futur.

A la tarda, hi haurà  una mostra en directe de
les produccions a la venda, en un format d’actuaci-
ons de 15 minuts de cada companyia. La direcció
artística del conjunt de les actuacions és de Joan
Lluís Bozzo. La festa de cloenda d’aquestes jorna-
des comptarà amb els espectacles musicals dels
grups Omelé, Che Sudaka, Dijouspaella i Joglars e
Senglars.

El 12 i 13 de juliol tindrà

lloc al Teatre Nacional de

Catalunya la trobada Come &

See, una mostra de les

produccions de les

companyies membres de

CIATRE, associació de
companyies de teatre

professional de Catalunya,

amb l’objectiu de

mobilitzar el món del

teatre internacional cap a

Barcelona.
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