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TORNA EL TORNEIG DE
DRAMATÚRGIA/FESTIVAL DE LA
PARAULA I NEIX EL PROJECTE DE

CENTRE DE CREACIÓ DE
DRAMATÚRGIA 

El 2020 ha estat un any dur per a tothom, també per al sector de les
arts escèniques, que ha vist mermada la seva activitat en favor d'altres
necessitats i urgències sanitàries i evidents. Tot i així, el teatral, un
sector acostumat a viure en crisi permanent, no ha deixat de crear i
d'inventar-se maneres de seguir en contacte amb el  públic. Produccions
de Ferro vam apostar per continuar amb l'activitat dins les possibilitats i
vam celebrar una nova edició del Torneig de Dramatúrgia -la setena-, ja
integrat en un projecte més gran, el Festival de la Paraula, i a més, vam
emprar el temps de confinament en dibuixar un projecte que ja és una
realitat: el Centre de Creació de Dramatúrgia Espai el Tub.
L'Espai el Tub-Centre de Creació de Dramatúrgia pretén ser un recurs
per als dramaturgs de les Balears per tal que trobin suport,
assessorament, formació i oportunitats de projecció per a la seva obra.
El seu objectiu és fomentar l'escriptura de teatre a les Illes Balears, així
com la projecció dels autors i autores i del seu treball mitjançant accions
basades en la dotació de recursos, l'aprenentatge, l'intercanvi i la
comunicació.
La seva seu és l'Espai El Tub, petit teatre ubicat a l'IES Joan Alcover de
Palma, que en cedeix l'ús a Produccions de Ferro, companyia que
gestiona el centre de creació, a través d'un conveni de col·laboració. Així
i tot, el Centre de Creació de Dramatúrgia vol superar els límits de
l'espai físic i esdevenir, més que una ubicació concreta, un recurs.
Les seves accions es presenten per diferents espais amb l'objectiu de
trobar l'indret idoni per a cada activitat i també de cercar i teixir
complicitats amb la comunitat.



L'activitat del CC Espai el Tub s'estructura a partir del Torneig de Dramatúrgia/Festival de la Paraula, dedicat a la
dramatúrgia contemporània, a més de la convocatòria, amb la col·laboració del Teatre Principal de Palma, de residències de
dramatúrgia per a autors i autores de les Balears que vulguin desenvolupar un projecte d'escriptura teatral, accions de
difusió de la feina dels dramaturgs/gues de les Balerars i una vessant formativa i de creació de públics que intenta
fomentar el contacte interterritorial. Amb aquest objectiu, convidam a diferents autors teatrals d'indubtable qualitat perquè
imparteixin tallers o tutories als autors. Fins ara, hem comptat amb autors com Jordi Casanovas, Claudia Cedó, Marc Rosich  i
Joan Carles Bellviure com a tutors de les nostres jornades formatives.



2021-2022: VIII TORNEIG DE
DRAMATÚRGIA/FESTIVAL DE LA

PARAULA 
Aquest 2021-2022 celebram un nou Festival de la Paraula, amb el
Torneig de Dramatúrgia com a activitat central, a la qual sumam
un programa d'activitats destinades a posar la paraula i la
dramatúrgia en el centre i donar visibilitat als autors i autores de
les Illes Balears. Consolidam el creixement del festival en durada,
en activitats i en suports, tot i les dificultats afegides que
representa fer teatre en temps de pandèmia. Hem adaptat els
aforaments, els teatres i el nostre funcionament a les noves
restriccions i mesures de prevenció sanitària.  Com ja és habitual,
el festival es desenvolupa en dos espais de la ciutat de Palma: el
Teatre Mar i Terra i l’Espai el Tub, reforçant la idea  que l'acció del
Centre de Creació de Dramatúrgia no quedi limitada a un espai
concret, sinó que l'activitat sigui més important que el lloc on es
desenvolupa. 

Aquesta serà ja la vuitena edició del festival, que any rere any va
sumant 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 arreu del
territori de parla catalana. A més, els autors guanyadors del
torneig balear participen en el torneig català, i en dues ocasions
han resultat guanyadores del certamen: Marta Barceló i Laura
Gost.
El Torneig d'enguany serà els dies 14, 15 i 22 de gener al Teatre
Mar i Terra de Palma amb la participació dels dramaturgs Agnès
Llobet, Miquel Mas, David Mataró i Marina Collado. 



L'aclamat espectacle de Toni Gomila compleix
enguany una dècada des de la seva estrena i ho
celebrarem amb 3 funcions a l'Espai el Tub. Amb més
de 500 funcions i una vintena de premis, aquest
monòleg del manacorí, dirigit per Rafel Duran,
continua apel·lant-nos 10 anys després. Partint de la
descripció d’una jornada de matances a Mallorca, un
minúscul fet casolà, l'espectacle ofereix una visió
universal que provoca una reflexió en l’espectador
sobre el seu món més íntim. Toni Gomila arriba a la
secreta intimitat de cada un perquè allò que ofereix
és universal. 
Com diu Gomila, “veurem si han envellit les idees i
passatges d’aquell dia de matances, si aquesta
rondalla que hem fet viure a tants i tants indrets
encara conserva un bri de vigència. Mentre sigui així,
així l’anirem explicant per pobles i ciutats as long as a
hundred of us remain alive”.

ACORAR (10 anys), de Toni Gomila
1, 2 i 3 octubre 2021

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL DE LA PARAULA



Continuam celebrant el desè aniversari de l'estrena
d'Acorar amb la projecció d'aquest documental,
dirigit per Joan Martí Mir, i que analitza l'èxit d'Acorar,
un dels fenomens teatrals dels darrers anys a les Illes
Balears i a Catalunya. D’ençà de la seva estrena l’any
2011 a l’Auditòrium Sa Màniga de Cala Millor, Acorar
ha estat sempre en cartellera arreu del territori de
parla catalana. Avui, 10 anys després, no ha acabat el
fenomen. A través dels testimonis del públic, de
l’entorn familiar de Toni Gomila i d’una trentena
d’entrevistats entre els quals hi ha Oriol Broggi, Joan
Lluís Bozzo, Herman Bonnin, Rafel Duran, Javier
Matesanz, Joan Pons, Màrius Serra, entre d’altres, el
documental convida l’espectador a fer un viatge per
l’origen, les motivacions, les influències i les claus de
l’èxit d’un text que està cridat a esdevenir un clàssic

Projecció del documental ACORATS,
CRÒNICA D'UN FENOMEN, de Joan Martí
Mir + COL·LOQUI 

9 octubre 2021

A continuació, col·loqui  amb Toni Gomila (actor i autor d’Acorar), Rafel Duran (director d’Acorar), Fruela Fernández (poeta i
traductor) i Margarida Troguet (gestora escènica). Modera: Carme Castells (directora fundació Mallorca Literària).



Text sorgit de la residència del Centre de Creació de
Dramatúrgia Espai el Tub en col·laboració amb el
Teatre Principal de Palma. Una mare i una filla de
classe benestant i d’ideologies contraposades
enfrontades per un passat fosc i un present
conflictiu. Un judici, unes cançons, un poble
revolucionat, llibertat diuen uns i presó diuen uns
altres. Elles, ancorades en un passat que no les deixa
trobar la pau en el present. 

ESTRENA DE LLIBERTAT NEREA
GONZÁLEZ, de Toni Lluís Reyes (lectura
dramatitzada)

23 octubre 2021

Amb Antònia Jaume i Gipsy Nel·lo. Direcció:
Rafel Duran 



Text sorgit de la residència del Centre de Creació de
Dramatúrgia Espai el Tub en col·laboració amb el
Teatre Principal de Palma. El mite parla del que és
grandiós i absolutament únic, però els esdeveniments
més insòlits que esdevenen en els contes de fades ens
poden passar a tu i a mi, un capvespre qualsevol, fent
un passeig per la vorera de la mar. Com seguir despert
per veure quan comença el viatge? Dos camins
iniciàtics, el de na Carla i el d'en Tommy, s'atrauen
d'una manera inesperada. Dos cossos atrapats. Dos
cometes fonent-se abans de tocar pell. Dues estrelles
abraçant el col·lapse.

ARRIBAR A ORIÓ, d'Agnès Llobet (lectura
dramatitzada) 

30 octubre 2021

Amb David Ordinas i Maria Pascual. Direcció:
Agnès Llobet 



Projecte sorgit de les residències de el Centre
de Creació de Dramatúrgia que acull l'Espai el
Tub. Pere i Blai (oncle i nebot) es troben en un
parc abandonat. El que no sap Blai, un jove
portador de l'cromosoma X-Fràgil, és que el
seu oncle li comunicarà que la seva àvia ha
mort. Els diferents conceptes de la mort, la
màgia, les emocions, les discapacitats
intel·lectuals o socials, el metateatre i el que
més importa: la comunicació sentimental són
els dits movent-se davant un somriure.

JUTIPIRIS de Manel Serrano

3 desembre 2021: ESTRENA AL
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
5 desembre 2021: TEATRE LA UNIÓ
SON SERVERA
6, 7, 8, 17, 18 i 19 desembre 2021:
ESPAI EL TUB 

PRODUCCIONS DE FERRO
Amb Àlvar Triay i Guillem Galmés. Direcció
Catalina Florit. Assessorament artístic
Sergi Belbel.



Torna una altra edició del Torneig de
Dramatúrgia de les Illes Balears. Organitzat per
Producions de Ferro amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Palma, segueix les mateixes
bases i funcionament que el Torneig de
Dramatúrgia Catalana. 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 de Dramatúrgia
Catalana que organitza el Festival Temporada
Alta, de manera que els autors i autores
guanyadors de les quatre darreres edicions del
Torneig de les Balears han participat en el
certamen català de l'any següent i també en el
que s'organitza a Buenos Aires. 

VIII TORNEIG DE DRAMATÚRGIA DE LES
ILLES BALEARS 

14, 15 i 22 gener 2022
TEATRE MAR I TERRA

Autors: Miquel Mas Fiol, Agnès Llobet,
David Mataró i Marina Collado.

 Així, 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 participar en la 7a edició -va quedar
finalista i va viatjar també a l'Argentina-, Joan Fullana en la 8a i Laura Gost,
guanyadora de la 5a edició balear, va resultar guanyadora també de la
sisena edició catalana i finalista en el certamen argentí.



Text de Llàtzer Garcia inspirat lliurement en
l'obra de John Osborne "Look back in anger".
Judit ha fet de la seva ira un sistema de vida.
Sempre està tancada a casa i els seus
víctimes acaben sent les persones que
conviuen amb ella: el seu amic Sebi i la seva
companya Lara. Ells li segueixen el joc com
poden, però ara està arribant a límits
insuportables. Lara, per la seva banda, està
començant a donar passos per acostar-se de
nou a la seva família de la qual es va
desencadenar quan va conèixer a la Judit.
Avui és el dia que ha de trobar-se amb el seu
germà Abel, exemple de el sector de la
societat a què Judit ha declarat la seva
guerra personal.
La meva violència se centra en unes
persones violentades pel seu entorn i que no
saben com gestionar la ràbia i la ira que
senten al seu interior, ja sigui per bloqueig
mental, per por o perquè no saben cap a on
ni cap a quin dirigir-les. I mentrestant, el
temps avança i la joventut s'evapora.

COMPAÑÍA H.I.I.I.T + TEATRE
TANTARANTANA (CATALUNYA)
Con Laura Daza, Marta Ossó, Roger Torns,
Sergi Torrecilla. 
Dramatúrgia i direcció: Llàtzer Garcia. 

LA MEVA VIOLÈNCIA, de Llàtzer
Garcia

19 i 20 de febrer 2022



Fidels sempre a l'esperit innovador i encoratjats per
l'objectiu d'oferir nous alicients i oportunitats als
dramaturgs i dramaturgues, aquesta edició del
festival encetam un nou projecte d'experimentació
en escriptura teatral.  Es tracta de "La tríada", un
espectacle que es construeix a partir de la
col·laboració de tres dramaturgs de les Balears i de
Catalunya: Marta Barceló,  Joan Yago i Llàtzer
Garcia. El muntatge estarà integrat per tres textos
escrits pels tres dramaturgs a partir d'un tema
comú, en aquest cas les dificultats per al diàleg que
imposa la societat actual. A la vegada, 3 experts o
savis conversaran amb els autors durant el procés
d'escriptura per crear un diàleg que els ajudi -o
afegeixi dubtes, qui sap- en el seu procés creatiu.
Posteriorment, a través del treball en comú dels
tres autors i del director, els tres monòlegs
buscaran com interrelacionar-se entre ells per
donar com a resultat final una sola peça teatral per
a 3 intèrprets.

Dramatúrgia: Marta Barceló, Joan Yago i Llàtzer
Garcia.
Amb la col·laboració de d’Emili Manzano (periodista
i escriptor), Meritxell Esquirol (sociòloga de la
Comunicació) i Joaquim Valdivielso (professor i
filòsof). 
Direcció: Joan Fullana

LA TRÍADA, de Marta Barceló, Llàtzer
Garcia i Joan Yago 

Estrena: 12 i 13 de març 2022 
ESPAI EL TUB

LA TRÍADA: UN REPTE PER A TRES DRAMATURGS 



A partir d’un conjunt d’entrevistes i apunts de
documentació històrica, ‘Aquell carrer’
descobreix la personalitat del barri de Sa
Torre, a Manacor, testimoni de la
metamorfosi de la ciutat. 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.
Toni Gomila afirma que "totes aquestes
històries em donaven la sensació que
traspuaven una sensibilitat, un rerefons
d'amor sincer als veïns, a la gent que conviu
amb nosaltres, que avui, que ja no sabem -o
ens comportem com si no podíem- res dels
nostres veïns, avui que ja no ens saludem,
que ens atrinxerem en la seguretat de casa
nostra, calia reivindicar. "

AQUELL CARRER, de Toni Gomila

9 i 10 de abril 2022

PRODUCCIONS DE FERRO
Amb Catalina Florit i Toni Gomila. Direcció
Ferran Utzet.



Conscients que el teatre és acció, però també pensament, a
partir de l'edició de 2022 posam el Festival de la Paraula al
servei de la reflexió i la conversa sobre la realitat
contemporània. Incorporar a la programació un cicle de
converses, en diàleg amb els diferents espectacles que veurem
aquesta temporada, amb l'objectiu que el festival serveixi
també, a més de suport als autors i autores teatrals de les
Balears i d'espai dinamitzador de la dramatúrgia
contemporània, com a generador d'idees per als nous temps
convulsos. I per dur endavant aquest projecte comptam amb
la Universitat de les Illes Balears i el seu Servei
d'Activitats Culturals com a aliat. 
El títol del cicle, Diàlegs per a un abisme, fa referència al
tema central a partir del qual es vertebrarà l'edició 2021-22 del
Festival de la Paraula. Volem parlar sobre les dificultats per al
diàleg, per a la comunicació, que planteja la societat actual, en
què el renou constant ens ha limitat la capacitat de l'escolta. 
Vivim el moment de la incertesa, de la intoxicació per excés.
Sentim, al mateix temps, la sentència constant de qui no
dubta, el no reconeixement de l’altre en la diferència, la
negació de la vulnerabilitat. Com és possible construir en
aquest context? És possible la comunicació en l’era de la
unidireccionalitat? Oferim el teatre com a espai d’intercanvi, de
confrontació de la paraula i de descobriment. Un espai per al
diàleg que ens salvarà de l’abisme.

DIÀLEGS PER A UN ABISME, cicle
de converses en col·laboració

amb la UIB dins la programació
del Festival de la Paraula  

23 de setembre, 20 h "Diàleg i abismes: llibertat
d’expressió, pensament únic i cancel·lació cultural".
Amb Manuel Forcano, poeta y i traductor, doctor en
filologia semítica per la UB i Antoni Llabrés, doctor i
professor de Dret Penal de la UIB. Modera: Marisa Goñi,
periodista, directora del Diario de Mallorca

27 d’octubre, 20 h "La construcció de les identitats
individuals i col·lectives en l’era digital". Amb Pedro
Macías (professor de Comunicació al CESAG) i Mercè
Lopez (cap de l’àrea d’Acció Digital de la Fundació Pere
Tarrés). Modera: Mar Pla, psicòloga i dramaturga

17 de febrer, 20 h "La generació de l’Abisme.
Precarietat i manca de perspectives dels joves". Amb
César Rendueles, filòsof i sociòleg i Pilar Garcés,
periodista del Diario de Mallorca. Modera: Joaquin
Valdivielso, profesor Titular de Filosofía Moral a la UIB.

10 de març, 20 h "El teatre i la dramatúrgia com a
constructors socials". Amb Llàtzer Garcia, (autor
resident de la Sala Beckett 2021-22), Agnès Llobet i Toni
Lluís Reyes (autors residents del Centre de Creació de
Dramatúrgia Espai el Tub 2021-22) i Aina Tur (dramaturga i
responsable de programació i relació amb companyies de la
Sala Beckett). Modera: Rafel Gallego, periodista i
dramaturg.

7 d’abril, 20 h "El nou pensament de les ciutats". Amb
Maria Rodó de Zárate, investigadora en el grup de Gènere
i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i
Magdalena Jaume, doctora en Belles Arts i professora a la
Universitat de les Illes Balears. Modera: Cristina Llorente,
arquitecta i fundadora d’Arquitectives.

Programació 



PRODUCCIONS DE FERRO 
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 de les
Balears i Catalunya. 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 actualment protagonitza la sèrie 'Pep'.
Les darreres produccions teatrals de Produccions de
Ferro són 'Aquell carrer', text de Toni Gomila dirigit per
Ferran  Utzet; 'Rostoll Cremat', text de Toni Gomila
dirigit per Oriol Broggi; 'Acorar', text multipremiat de 
 Gomila dirigit per Rafel Duran i 'Peccatum', una
creació col·lectiva a partir de les rondalles de Mn.
Alcover.

A més, des de fa quatre anys gestionam a Palma l'Espai el Tub, teatre
des d'on cream els nostres projectes escènics i desenvolupam un
projecte de Centre de Creació de Dramatúrgia, a més de col·laborar 
 amb el projecte educatiu de l'IES Joan Alcover.

Toni Gomila: Director
Fàtima Riera: Producció

Cristina Bugallo: Comunicació i projectes 
Marina Salas: Distribució 

Catalina Florit: Projectes educatius 
Miquel Buades: Cap de sala Espai el Tub 

Olivier Auclair: Cap Tècnica





 

Avinguda Alemanya,, 11 Entresol esq.
07003 Palma
971 55 15 55
www.deferro.org
@Prod DeFerro
cristinabugallo@deferro.org (premsa)

C/ Institut balear, 2 (Plaça del Tub)
07003 Palma
@EspaiElTub 


