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UN PROJECTE DE PRODUCCIONS DE FERRO AMB EL SUPORT
DE L'AJUNTAMENT DE PALMA I DEL FESTIVAL TEMPORADA ALTA DE GIRONA

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.
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A més, des de fa dos 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.

UN FESTIVAL
DE LA PARAULA
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. La
iniciativa, inspirada en el Torneig de Dramatúrgia
Catalana que se celebra dins el context del Festival
Temporada Alta de Girona, duu ja 5 edicions celebrantse 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, 20 autors/res de les Balears han vist els
seus textos interpretats per 60 actors i actrius de les
Illes i de Catalunya, afavorint també l'intercanvi i les
coneixences culturals i professionals.
El torneig celebra enguany la sisena edició, en la qual
participaran les autores Mar Pla, Lluki Portas, Neus
Nadal i l'autor Xavi Uriz, que lluitaran amb els seus
textos -inèdits i escrits per a l'ocasió- per fer-se, primer
amb un lloc a la final, i després, amb el triomf absolut
del torneig. En la primera semifinal, que tindrà lloc dia
10 de gener, s'enfrontaran Mar Pla i Neus Nadal. La
segona semifinal serà dia 11 i enfrontarà els textos de
Lluki Portas y Xavier Uriz. Una setmana després, dia 18
de gener, hi haurà la Gran Final, en la qual s'enfrontaran
les guanyadores o el guanyador de les dues semifinals.
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1a sefiminal: Mar Pla vs. Neus Nadal
2a semifinal: Lluki Portas vs. Xavier Uriz
Gran Final: guanyador/es semifinals

UN COMBAT TEXT A TEXT
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Organitzat per Producions de Ferro i l'Ajuntament de Palma, el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears segueix
les mateixes bases i funcionament que el Torneig de Dramatúrgia Catalana que s'organitza dins el Festival
Temporada Alta de Girona. El certamen, que té com a principal objectiu promocionar i donar visibilitat als nous
autors teatrals de les Balears en català, 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.
Des de la primera edició s'ha establert un lligam molt important amb el Torneig català, de manera que els autors i
autores guanyadors de les quatre darreres edicions del Torneig de les Balears han participat en el certamen gironí de
l'any següent i també en el que s'organitza a Buenos Aires, algunes amb un èxit total. Laura Gost, guanyadora del V
Torneig de les Balears, ha resultat la gran guanyadora de l'edició d'enguany, la novena, del Torneig de Girona. Una fita
que ja havia aconseguit Marta Barceló, autora guanyadora del II Torneig de les Balears, va resultar també guanyadora
de la 6a edició del Torneig de Girona i de la de Buenos Aires; Xisco Rosselló va ser finalista de la 7a edició i va
participar també a l'edició del torneig que es fa a Buenos Aires i Joan Fullana va participar en la 8a.
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12 ACTRIUS I ACTORS NOUS CADA EDICIÓ
El Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears és també una oportunitat per gaudir del treball
interpretatiu d'una dotzena d'actrius i actors de les Balears i de Catalunya, que edició rere edició
donen veu als textos dels dramaturgs i dramaturgues participants. Fins al mateix dia de la
lectura aquests no saben quins seran els intèrprets que llegiran els seus textos, i només
disposaran de dues hores per assajar amb ells la posada en escena.
Enguany, els intèrprets participants en el torneig són: Roger Coma, Maria Bauçà, Marc
Rodríguez, Biel Bisquerra, Alba Brunet, Pep Ambrós, Sandra Monclús, Albert Mèlich, Toti Fuster,
Albert Prat, Margalida Grimalt i Bàrbara Roig.

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA VENDA D'ENTRADES
Arran d'un problema amb el portal de venda d'entrades de
l'Ajuntament de Palma, enguany no hi haurà venda on line, però hi ha
diverses formes per adquirir-les:
RESERVES: Podeu telefonar al 971 71 09 86 (matins de dilluns a
divendres) i 971 45 23 58 (horabaixes de dimecres a divendres)
COMPRA: Taquilles del Mar i Terra, els horabaixes o una hora abans
de cada funció
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EL 2020
CREIXEM!
Aquest 2020 celebram ja la
sisena edició del Torneig de
Dramatúrgia i per celebrar-ho
feim créixer el festival en
durada i en activitats. 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. El festival es
desenvoluparà en tres espais
de la ciutat de Palma: el
Teatre Mar i Terra, l’Espai el
Tub i, proposam, el Teatre
Principal de Palma.
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