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QUI SOM?
Som una empresa productora d’espectacles i gestió
cultural que va néixer el 1998. Durant aquests més de
20 anys hem desenvolupat una intensa tasca en el
sector de les arts escèniques a les Illes Balears i a
Catalunya, consolidant-nos com una de les empreses
teatrals amb més projecció de l'arxipèlag, amb més
de 30 produccions estrenades, tant de teatre adult
com familiar. El director de Produccions de Ferro és
Toni Gomila, actor i dramaturg que compta amb un
ampli bagatge en el món de les arts escèniques dels
Països Catalans. Com a gestor cultural ha estat al
front de l’entrada en funcionament dels teatres d’Artà
i de Petra (Mallorca), i com a actor és prou conegut
per la seva tasca en el món del teatre professional a
les ordres de directors com Oriol Broggi, Rafel Duran
o Rafael Spregelburd i també en la televisió
autonòmica IB3, on és a punt d'estrenar la sèrie 'Pep',
de la qual n'és protagonista. 
Les darreres produccions teatrals de Produccions de
Ferro són 'Rostoll Cremat', text de Toni Gomila dirigit
per Oriol Broggi; 'Acorar', text multipremiat de Toni
Gomila dirigit per Rafel Duran i 'Peccatum', una
creació col·lectiva a partir de les rondalles de Mn.
Alcover.

A més, des de fa tres anys gestionam a Palma l'Espai el
Tub, teatre des d'on cream i desenvolupam els nostres
projectes escènics i des d'on col·laboram també amb el
projecte educatiu de l'IES Joan Alcover.



GANES DE PARAULA,
GANES DE DIR
El Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears és un festival dedicat a l'escriptura teatral en català,
a la paraula escrita per ser dita a dalt d'un escenari. És el Festival de la Paraula. La iniciativa,
inspirada en el Torneig de Dramatúrgia Catalana que se celebra dins el context del Festival
Temporada Alta de Girona, duu ja 6 edicions celebrant-se a les Illes Balears, amb el suport de
l'Ajuntament de Palma i amb un gran èxit de crítica, de públic i una gran rebuda per part del sector
teatral. Des de la primera edició fins ara, 24 autors/res de les Balears han vist els seus textos
interpretats per 72 actors i actrius de les Illes i de Catalunya, afavorint també l'intercanvi i les
coneixences culturals i professionals. 
Aquest 2021 celebram ja la setena edició del Torneig de Dramatúrgia i per celebrar-ho consolidam
el creixement del festival en durada, en activitats i en suports, afegint-se el Consell de Mallorca. Als
3 dies de torneig hi afegim tot un programa d'activitats destinades a posar la paraula i la
dramatúrgia en el centre i a donar visibilitat als autors i autores de Mallorca i de les Illes Balears. A
més, extenem el torneig als centres escolars, obrint una via més de foment de la dramatúrgia i
l'escriptura de textos en català. El festival es desenvoluparà en dos espais de la ciutat de Palma: el
Teatre Mar i Terra i l’Espai el Tub.
En aquests moments tan difícils per tothom però també per a la cultura, tenim ganes d'expressar-
nos, de pujar dalt un escenari. Tenim ganes de paraula, ganes de dir. El sector té ganes de cridar
als quatre vents que el teatre és recer, que el teatre és crida a l'acció i pensament. Que la paraula
és l'única arma possible per construir un futur nou. I així ho expressa la imatge d'enguany del
Festival, obra del fotògraf Francesc Meseguer i de David Robles, dissenyador de ddrb Studio.



Del 26 de novembre al 20 de
desembre
ESPAI EL TUB, PALMA
AQUELL CARRER, de
Toni Gomila
Amb Toni Gomila i Catalina
Florit. Direcció: Ferran
Utzet 

A partir d’un conjunt d’entrevistes i
apunts de documentació històrica,
‘Aquell carrer’ descobreix la
personalitat del Barri de Sa Torre, a
Manacor, als anys 50 i 60. Misèria,
contraban, sexe, unes vides que
conformen un trencaclosques que
explica el desenvolupament
socioeconòmic d’una barriada
perifèrica alhora que ens il·lustren
sobre el pensament, la moral i la vida
quotidiana del convuls segle XX.

PROGRAMACIÓ



3 i 4 de desembre
ESPAI EL TUB, PALMA
JUTIPIRIS, de Manel Serrano
Amb Sergi Baos i Guillen Galmés.
Direcció: Catalina Florit. 

Lectura dramatitzada del text escrit durant la
primera residència del Centre de Creació de
Dramatúrgia Espai el Tub, amb la col·laboració del 
 Teatre Principal de Palma. En Pere i en Blai (tiet i
nebot) es troben a un parc abandonat. Allò que no
sap en Blai, un jove portador del cromosoma X-
Fràgil, és que el seu tiet li ha de comunicar que la
seva Iaia és morta. Els diferents conceptes de la
mort, la màgia, les emocions, les discapacitats
intel·lectuals o socials, el metateatre i allò que més
importa: la comunicació sentimental, són els dits
bellugant-se davant un somriure..

1 de desembre
ESPAI EL TUB, PALMA
Taula rodona SENTIT I SENSIBILITAT. Treballar el teatre i la vida des de la mirada
de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Amb Manel Serrano, autor resident del Centre de Creació de Dramatúrgia Espai El Tub de 2020; Javier Robles,
psicòleg d’Aproscom; Clàudia Cedó, dramaturga i Ángel Garcerà, pare d’un jove amb Síndrome X Fràgil, que
ha servit d’inspiració per a l’escriptura de “Jutipiris”, de Manel Serrano. Modera Catalina Florit.



Desembre-gener

CONVOCATÒRIA SEGONA
RESIDÈNCIA DE DRAMATÚRGIA
CENTRE DE CREACIÓ ESPAI EL
TUB 
Gràcies al conveni subscrit amb el Teatre Principal
de Palma, convocam una segona residència de
dramatúrgia per a un autor/ra que vulgui iniciar o
desenvolupar un projecte inèdit d’escriptura d’un
text teatral que s'estrenarà a finals del mes d'abril
dins el programa del Festival de la Paraula. 



VII TORNEIG DE DRAMATÚRGIA DE
LES ILLES BALEARS 

Organitzat per Producions de Ferro amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Palma,
enfronta els textos de 4 autors, per
parelles, en dues semifinals i una gran
final. Cada autor/ra veu com dos actors o
actrius (dels quals no coneixerà la identitat
fins hores abans del torneig) fan una
lectura dramatitzada del seu text. Cada
autor ha disposat de dos mesos per
escriure un text per a dos intèrprets d’uns
quaranta minuts de dur-ada i té les 3 hores
prèvies a l'enfrontament per assajar amb
ells. El públic, que no sabrà de qui són els
textos, serà qui decideixi amb els seus vots
allà mateix qui passa a la següent ronda. El
guanyador del nombre màxim de vots del
públic serà el campió o campiona del
torneig.
El certamen s'ha convertit ja en una cita
ineludible per als autors i autores i per al
públic amant del teatre i dels textos
dramàtics en particular.

8, 19 i 15 de gener 

Amb Clara Ingold, Bernat Molina, Joana
Castell i Miquel Costa.



CICLE JAUME MIRÓ
Fidels a la voluntat de donar a conèixer el teatre contemporani escrit a les Illes i les seves autores i
autors, dedicam dos caps de setmana a descobrir l'obra del dramaturg de Son Servera 

13-21 de febrer
ESPAI EL TUB, PALMA

FORMIGUETES,
de Jaume Miró

Monòleg que recupera la memòria i la vida de Madò
Rafela Servera “Calona”: dona, cega, analfabeta, i la
més important contadora de rondalles dels Països
Catalans (i possiblement d’Europa). Un personatge
homèric, invisibilitzada i oculta, que va ser la major
contadora de rondalles a Mossen Alcover.

13-14 de febrer

Amb Toti Fuster



LES CANÇONS PERDUDES, de
Jaume Miró

Reconstrucció d’una vida, la de Margaret Zimbal,
que va lluitar al front de Mallorca durant la guerra
civil espanyola, tot i que era alemanya. Seguint les
seves passes, aquelles que hem pogut esbrinar,
viatjam amb ella des de Berlin a Madrid, Mallorca i
Saragossa per assistir a la seva lluita, per
completar un cercle que ens descobreix que ahir
potser és avui.

20 de febrer 

Amb Biel Bisquerra, Toti Fuster i
Albert Mèlich. Direcció Joan Fullana.



ELS QUE RECORDEN, de Jaume Miró i
Rafel Gallego 

Proposta d’un viatge i un parell d’interrogants. El
primer, la vida d’un home, personatge únic de cap
privilegiat i així i tot malauradament oblidat, el
record del qual està destinat a capgirar la història
oficial de la ciència. El segon, dues dones
extraordinàries, una història mal contada i un poble
que va creure un relat imposat. Hi va haver un
temps, en aquesta part del món, en què allò que se
sortia de la norma esdevenia maledicció.

21 de febrer 

Amb Bàrbara Nicolau, Toti Fuster, Biel Bisquerra i
Pere Terrassa. Direcció Maria Bauçà.



BATEC (UNA TRILOGIA), de Catalina
Florit

Trilogia de la qual forma part l’obra Llum,
guanyadora del premi d’escriptura de Teatre de
Butxaca 2019. Un homenatge a totes les dones que
han renunciat als seus somnis per cuidar-nos.

6 i 7 de març 

Amb Catalina Florit i Àlvar Triay. Direcció Jaume
Madaula.



Producions de Ferro i el Festival de la
Paraula col·laboren amb aquesta iniciativa
organitzada per L'Associació de
dramaturgues i dramaturgs de les Illes
Balears amb el suport de l'Associació
d'actors i actrius professionals de les Illes
Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament
de Palma.

II SETMANA DE LA DRAMATÚRGIA 

4-13 desembre

Cursos, lectures dramatitzades i
ponències



2020
TEXT GUANYADOR:

"Mami Fera"
de Mar Pla 

Després de guanyar el torneig de Palma, Mar Pla 
va ser convidada a participar en l'edició 2020 del 

Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival 
Temporada Alta (Girona)

Autors participants:  Mar Pla, Lluki
Portas, Neus Nadal i Xavi Uriz

#TORNEIGDRAMAIB



2019
TEXT GUANYADOR:

"Seguí"
de Laura Gost

Després de guanyar el torneig de Palma, Laura Gost 
va participar i va guanyar el  

Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival 
Temporada Alta (Girona) i va quedar finalista a l'edició 

del torneig a Buenos Aires 

Autors participants:  Joan Carles
Bellviure, Laura Gost, Irene Niubó i

Rafel Gallego

#TORNEIGDRAMAIB



2018
TEXT GUANYADOR:

"Nür""
de Joan Fullana

Joan Fullana va ser convidat a participar en el Torneig de
Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta (Girona) i

el text finalista de Sebastià Portell va ser una de les
coproduccions del Teatre Principal de Palma de 2018

Autors participants: Joan Fullana,
Vicka Duran, Sebastià Portell, 

Aina de Cos

#TORNEIGDRAMAIB



2017
TEXT GUANYADOR:

"No em faràs creure que la
mare de Déu nom Mariona"

de Xisco Rosselló

Xisco Rosselló va ser finalista de les edicions del Torneig
de Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta

de Girona i de Buenos Aires

Autors participants: Xisco Rosselló,
Carme Planells, Catalina Florit i

Salvador Oliva

#TORNEIGDRAMAIB



2016
TEXT GUANYADOR:

"Abans que vengui
l'alemany"

de Marta Barceló

Marta Barceló va participar en les edicions del Torneig de
Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta de

Girona i de Buenos Aires, certamens en els quals va fer-se
amb el primer premi. La productora catalana Bitó ha comprat

els drets del seu text, 'Tocar Mare'. A més, el text guanyador
del torneig balear ha estat produït per la companyia Res de
Res i ha fet gira pels escenaris de les Balears i de Catalunya.

Autors participants: Marta Barceló,
Vicent Tur, Toni Lluís Reyes i

Juanma Palacios

#TORNEIGDRAMAIB



2015
TEXT GUANYADOR:

"La classe"
de Sergi Baos

El text guanyador de Sergi Baos va ser una de les
coproduccions del Teatre Principal de Palma de 2017 i ha fet

gira per diferents escenaris, a més de ser seŀleccionat per
formar part de la primera edició de "D.O. Illes Balears" a la

Sala Becket de Barcelona.

Autors participants: Jaume Miró,
Aina Tur, Sergi Baos, Núria

Vizcarro

#TORNEIGDRAMAIB



C/ Menorca, 23
07500

Manacor (Mallorca)
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