


SUPORT A LA 
DRAMATÚRGIA

Produccions de Ferro i l'Ajuntament de Palma 

organitzen al Teatre Mar i Terra la cinquena edició del 

Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears. Un 

certamen que té com a principal objectiu promocionar 

i donar visibilitat als nous autors teatrals de les 

Balears. Aquesta edició serà molt especial ja que 

omplim els dits d'una mà quant a edicions i això, en el 

cas del món del teatre és tota una victòria.

Aquesta continuïtat és, en una part molt important, 

gràcies al suport de l'Ajuntament de Palma des de la 

primera edició, i també al talent dels autors/res i 

actors/actrius que hi han participat, a més dels actors i 

actrius que han donat vida als seus textos.



SUPORT A LA 
DRAMATÚRGIA
Des de la primera edició fins ara, 16 autors/res de 

les Balears han vist els seus textos interpretats dalt 

l'escenari per actors i actrius de les Illes i de 

Catalunya. Aixímateix, en aquests primers 4 anys 

han estat 48 els actors i actrius participants, seguint 

més o manco la proporció de 50% illencs i 50% 

catalans, afavorint també l'intercanvi i les 

coneixences, valorats molt positivament pels 

participants. 

El Teatre Mar i Terra, ubicat al barri de Santa 

Catalina de Palma torna a ser l'espai escollit per 

dur-hi a terme aquest combat de la paraula,  que ha 

trobat en aquesta sala l’espai ideal per aquest tipus 

d’esdeveniment.



UN CARTELL DE LUXE
Els 4 autors i autores que enguany 

lluitaran per el titol de campió/na 

del V Torneig de Dramatúrgia 

formen un veritable equip 

guanyador: són Laura Gost, 

escriptora i guionista guanyadora 

d'un Goya; Irene Niubó, guionista de 

televisió i autora teatral; Joan Carles 

Bellviure, escriptor, director i actor 

de teatre membre fundador 

d'Iguana Teatre i Rafel Gallego, 

periodista, crític i autor teatral. 



ELS MILLORS DEFENSORS
El Torneig de Dramatúrgia és també una oportunitat per gaudir de la feina dels millors actors i actrius de les 

Balears i de Catalunya. 12 intèrprets defensaran els textos que han escrit per al torneig els 4 autors 

participants. que en descobriran la identitat el mateix dia del combat i només tindran 4 hores per assajar la 

posada en escena. Emocionant és poc!

Enguany hi participen Lluís Soler, Frederic Bibiloni, Agnès Llobet, Bàrbara Nicolau, David Vert, Caterina 

Alorda, Marina Collado, Irene Soler, Xavi Ripoll, Toni Vallès, Bernat Quintana, Laura López i Àurea Màrquez.







"Nür"
Text guanyador

11, 18 i 21 de gener

2018
IV #TORNEIGDRAMAIB

de Joan Fullana

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

de Cos

Arran del torneig de Palma, Joan 
Fullana ha estat convidat a participar 

en la propera edició del Torneig de 
Dramatúrgia Catalana del Festival 
Temporada Alta (Girona) i el text 

finalista de Sebastià Portell ha estat una 
de les coproduccions del Teatre 

Principal de Palma de 2018



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

Text guanyador

11, 13 i 15 de gener

2017
III #TORNEIGDRAMAIB

de Xisco Rosselló

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

Salvador Oliva, 

Arran del torneig de Palma, Xisco 
Rosselló va ser convidat a participar en 
les edicions del Torneig de Dramatúrgia 
Catalana del Festival Temporada Alta 

de Girona i de Buenos Aires



"Abans que vengui l'alemany"
Text guanyador

11, 15 i 18 de gener

2O16
II #TORNEIGDRAMAIB

de Marta Barceló

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

Juanma Palacios

Arran del torneig de Palma, 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 text, 'Tocar Mare'. A 
més, el text guanyador del torneig balear ha 
estat produït per la companyia Res de Res i 

hores d'ara continua de gira pels escenaris de 
les Balears i de Catalunya. 



"La classe"
Text guanyador

15, 18 i 24 de gener

2O15

I #TORNEIGDRAMAIB

de Sergi Baos

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

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 
sel·leccionat per formar part de la 

primera edició de "D.O. Illes Balears" a la 
Sala Becket de Barcelona.



EL TORNEIG, A IB3 RÀDIO
Com a novetat de l'edició de 2018, i gràcies a la col·laboració d'IB3 Ràdio, els dos textos finalistes van 

tenir la seva versió radiofònica. La Ràdio Pública de les Illes Balears va gravar i va emetre en format 

ràdio-teatre les lectures dramatitzades de "Nür", de Joan Fullana i de "Transbord", de Sebastià Portell. 

Enguany repetim col·laboració i IB3 Ràdio tornarà a gravar i emetre els textos finalista i guanyador de la 

V edició.


