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EL COMBAT DE
LA PARAULA 

Encetam una nova edició del Torneig de Dramatúrgia de les Illes
Balears, i ja en van vuit! 
La iniciativa, inspirada en el Torneig de Dramatúrgia Catalana que
se celebra dins el context del Festival Temporada Alta de Girona,
duu ja 7 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. Agnès Llobet, Miquel Mas
Fiol, Marina Collado i David Mataró són els dramaturgs i
dramaturgues participants en l'edició d'enguany que lluitaran per
fer-se amb el torneig de 2021. El presentador tornarà a ser l'actor
Josep Orfila. 
Des de la primera edició fins ara, 32 autors/res de les Balears han
vist els seus textos interpretats per 84 actors i actrius de les Illes i
de Catalunya, afavorint també l'intercanvi i les coneixences
culturals i professionals. 
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. 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 durada i té les 3
hores prèvies a l'enfrontament per assajar amb ells. El públic, que
no sap 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. 
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2 AUTORS
2 AUTORES 
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Enguany tornam a comptar amb la participació d'actors i actrius de Catalunya, que se sumen als intèrprets de les Illes
Balears, en una edició que es tornarà a desenvolupar amb les mesures de seguerat i prevenció que marquin les
autoritats sanitàries. Els intèrprets que enguany donaran vida als 4 textos participants són:  Laura Aubert, Xisco
Segura, Júlia Truyol, Joan Negrié, Esther López, Berta Giraud, Ramon Bonvehí, Jacob Torres, Georgina Latre, Alicia
Garau, Rosa Boladeras i Mercè Sancho.
A més del suport de l'Ajuntament de Palma, present des de la primera edició del torneig, enguany el certamen torna a
comptar amb el patrocini de la Fundació SGAE i la col·laboració d'Estrella Damm i IB3 Ràdio, que enregistrarà i
emetrà els dos textos finalistes en format de ràdio teatre.
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2015-2022
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8 edicions, 8 anys donant veu i

projecció a la dramatúrgia de les

Illes Balears 



2021
06

TEXT GUANYADOR:

 "Escalar un gegant"
de Bernat Molina 

Després de guanyar el torneig de Palma, Bernat Molina
va quedar finalista en l'edició 2021 del Torneig de

Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta
(Girona). 'Escalar un gegant' serà coproduit i estrenat al
Teatre Principal de Palma l'any 2022 i el text finalista de

Clara Ingold, "La darrera opció',  va ser una de les
coproduccions de 2021 del Teatre Principal de Palma, on

es va estrenar el mes de desembre del mateix any. 

Autors participants: Clara Ingold,
Bernat Molina, Joana Castell i

Miquel Costa
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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 

Torneo de Dramaturgia Transatlántico que organitza el Festival 
Temporada Alta (Girona) a Buenos Aires.

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

 "Seguí"
de Laura Gost

Després de guanyar el torneig de Palma, Laura Gost va
guanyar el Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival 
Temporada Alta (Girona) i va ser finalista del Torneo de

Dramaturgia Transatlántico que organitza 
Temporada Alta a Buenos Aires.

 

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

Rafel Gallego
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TEXT GUANYADOR:

 "Nür""
de Joan Fullana

Joan Fullana va 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. L'espectacle

continúa girant pels escenaris balears i catalans. 

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

Aina de Cos
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TEXT GUANYADOR:

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

de Xisco Rosselló

Xisco Rosselló va quedar finalista en les edicions del
Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival

Temporada Alta de Girona i del Torneo de Dramaturgia
Transatlántico que organitza 

Temporada Alta a Buenos Aires.

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

Salvador Oliva
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TEXT GUANYADOR:

 "Abans que vengui
l'alemany"

de Marta Barceló

Marta Barceló va guanyar les edicions del Torneig de
Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta de
Girona i del Torneo de Dramaturgia Transatlántico de

Buenos Aires. 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
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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



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 i de l'audiovisual. 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 tercera
temporada de la sèrie 'Pep', de la qual n'és protagonista. 
Les darreres produccions teatrals de Produccions de
Ferro són 'Jutipiris', text de Manel Serrano dirigit per
Catalina Forit; 'Aquel carrer', text de Toni Gomila dirigit
per Ferran Utzet, '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 quatre anys gestionam a Palma l'Espai
el Tub, teatre des d'on desenvolupam els nostre projecte
de Centre de Creació de Dramatúrgia i des d'on
col·laboram també amb el projecte educatiu de l'IES Joan
Alcover.
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Avinguda Alemanya, 11 
Entresol esquerra

07003
Palma 

971 55 15 55
607296682

VENDA D'ENTRADES: www.palmacultura.cat 


