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

Escriptor de vocació autodidacta, comença a escriure de forma assídua 

a l'edat de tretze anys quan publica una petita notícia fictícia en el 

setmanari del seu poble on avisa d'una immediata invasió extraterrestre 

a la Platja de Cala Millor que convertirà els hotels en grans pilars de 

ciment. En 1996 aconsegueix assolir un Curs d'Escriptura «Fuentetaja» 

mitjançant correu ordinari. Un any després a formar part del Col·lectiu 

Recerca'. Pares de la revista anomenada "Papers de Recerca". En 

aquesta publicació, a més de la seva funció d'editor, Manuel I. Serrano 

col·labora publicant relats, poemes i un dossier sobre l'escriptor William 

S. Burroughs. (1997) El segell «Recerca editorial» publica una 

recopilació de relats i poemes on Manel va publicar un relat curt titulat: 

De corbates i Homes. 

 

(1999) En el mateix segell «Recerca editorial», edita la seva primera 

novel·la curta titulada: Perdedores. (2002) L'Ajuntament de Son Servera 

i l'editorial mallorquina 'EL GALL EDITOR' editen el seu primer llibre de 

poemes titulat "Conhort". La presentació del llibre és a càrrec de Damià 

Pons, professor de la UIB, conseller de Cultura del Govern Balear i 

expert en poesia i literatura catalana. El llibre rep molt bones crítiques. 

 

(2006) Manel engega una petita editorial independent i autogestionada 

anomenada 'DESÍDIA EDICIONS'. Edita la seva segona novel·la titulada 

FAR WEST. Distribuïda per tota Mallorca i a l'FNAC de València. Va 

comptar amb diverses presentacions, de les quals destaquen la primera 

presentación a Son Servera (Mallorca) a càrrec de l'escriptor i periodista 

Ramón Chao. També es va presentar el llibre a l'FNAC de València en 

un acte molt concorregut, a càrrec de la cineasta Susy Gozalvo. 

 

(2008) Participa en 'Cicle de Teatre Íntim' en el Teatre La Unió de Son 

Servera, on diferents autors vinculats a Son Servera van donar la seva 

visió d'aquest tipus de teatre, mitjançant lectures dramatitzades o 

escenificacions. Manel va col·laborar amb la peça teatral "Mala barraca 

a Xiclatí" escrita expressament per a aquestes jornades de teatre lliure. 

 

(2009 a 2011) Col·labora setmanalment en el diari DE FRANC 

 

(2012) Articulista i crític de cinema en el diari anarco-sindicalista 

CULTURA OBRERA. 

 

(2011) Amb l'obra "El Oscuro Túnel de la Mirílla", Serrano es fa amb el 

24 Premi Internacional Margarita Xirgu de Teatre Radiofònic, concedit 



per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament (AECID) i Ràdio Exterior d'Espanya. 

 

(2006 al 2012) Participa en diferents recitals poètics a Felanitx, Son 

Servera, Manacor, Són Negre, Porto Colom, Campos i Palma. 

 

(2020) Autor del pròleg del llibre del desè aniversari de “Sobrassada de 

peix i Octubre punk”. 

 

TEATRE 

(2013) Autor i director de l'obra de teatre breu "Molière, Tennesse i el 

Oracle " dins del projecte teatral "Sexe, mentides i pors" organitzat pel 

Teatre La Unió. (I Nit de l'Art de Son Servera). 

 

(2014) Autor de l'obra de teatre breu ‘Un home que només volia sopar’ 

dirigida per Jeroni Obrador formant part del teatre micro de la primera 

edició del Festivalillo Independent d'Arts Escèniques de Santanyí. Autor 

i director de l'obra de teatre breu "Fava vs Carpaccio" dins del projecte 

teatral "Teatre breu per Son Servera" organitzat pel Teatre La Unió. 

 

Soci fundador i vocal de l'ADIB (Associació de dramaturgs de les Illes 

Balers) 

 

(2015) Autor i director de l'obra de teatre breu "Dóna'm la mà (un 

homenatge a Ovidi Montllor)" en la II Nit de l'Art de Son Servera 

organitzat pel Teatre La Unió. Presentant mateix micro en el Festivalillo 

Independent d'Arts Escèniques de Santanyí d'aquest any. 

 

(2016) Autor i director de l'obra de teatre breu "És Xaletarro d'en Neró" 

dins del Festival d'Humor «Sonserveraclown» Autor i director de l'Obra 

de teatre breu Potocari en la IV Nit de l'Art de Son Servera. 

 

(2017) Autor i director de l'obra de teatre breu "El meu darrer dilluns a la 

terra". En la V Nit de l'Art de Son Servera. Autor i director de l'obra de 

teatre breu "Primera Sesión" en l'últim Festivalillo Independent d'Arts 

Escèniques de Santanyí. 

 

(2018) Estrena a Madrid (Sala El Esconditeatro) amb la seva obra 

"Primera Sesión" amb direcció de Sara Polo. El micro és representat 

durant tots els dijous de maig. 

 

(2018) Autor i director de l'obra de teatre Esquarterar a la VI Nit de l'Art 

de Son Severa i a la Nit de Microteatre sense concessions a Llubí. 



 

(2018) Finalista del Certamen Internacional de Dramaturgia del Corredor 

Latinoamericano de Teatro amb l’obra de gran format “La negra jaula de 

la valquiria”. 

 

(2019) Nit de Mictroteatre Sense Concessions a la Sala Dante de 

Palma. 

 

(2020) Autor participant de l’edició de 2020 de Teatre de Barra, 

“Segunda temporada”, amb el text “Los Soprano”. 

 

(2020) Autor i director de l’obra de teatre breu “Ferides”, producció de la 

companyia ‘Teatre sense concessions’. 

 

(2020) Autor resident de la primera Residència d’Escriptura Teatral del 

Centre de Creació de Dramaturgia Espai el Tub amb la col·laboració 

amb el teatre Principal de Palma. 

 

 


