
Manel Ismael Serrano Servera (Son Servera, Mallorca-1977)

Aquest escriptor de vocació autodidacta comença a escriure de manera assídua a 
l'edat de tretze anys quan publica una petita notícia fictícia al setmanari del seu 
poble on avisa d'una immediata invasió extraterrestre en una zona turística que 
converteix els hotels a grans pilars de ciment i que troben caminar fins a 
desaparèixer al mar.

Autor del poemari "Conhort" (1999-Editorial És Gall Editor). I les novel·les 
"PERDEDORS" (2002 -Editorial Recerca) i "FAR WEST" (2006 Desídia Edicions).

El 2011, guanya la 24° edició del Premi Internacional Margarida Xirgu de Teatre 
Radiofònic concedit per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID) i Ràdio Exterior d'Espanya amb l'obra «El oscuro túnel
de la mirilla»

Ha col·laborat com a autor teatral amb obres de teatre breu en totes les edicions 
de Festival d'Arts escèniques S'illo de Can Timoner (Santanyí) i en la Nit de l'art 
de Son Servera. Autor i director de 14 obres de teatre breu que ha representat a 
Son Servera, Santanyí, Llubí i Palma fins a la data de 2020.

En 2017 funda Omertà desproduccions amb els artistes Natalia Fariñas i Xisco 
Fuster amb els que realitza el seu primer curtmetratge titulat POLITIZEN que és 
projectat al festival octubre Punk de Manacor dins de les Jornades de Sobrassada
de Peix.

El maig de 2018 estrena la seva obra de teatre breu PRIMERA SESIÓN a la Sala 
El Esconditeatro de Madrid. El seu guió teatral és dirigit per la cineasta Sara Polo.

A l'agost d'aquest mateix any, queda finalista al Certamen Internacional de 
Dramatúrgia dels Corredors Llatinoamericans amb l'obra "La Negra Jaula de la 
Valquiria" un text teatral de suspens fantàstic que es mou en el marge incert de 
la realitat més ferotge i de la mitologia poètica dels no morts.

Actualment té programat un intercanvi cultural entre Son Servera i Estocolm de 
la seva obra ELLAS que estrenarà a la ciutat sueca a finals de setembre de 2020.


