DOSSIER

JUTIPIRIS, EL NOU ESPECTACLE DE PRODUCCIONS DE FERRO
*JUTIPIRIS: Gestos fets amb la cara o amb les mans per riure's d'algú o per fer riure
El mes de juliol de 2020 Manel I. Serrano començava la seva residència de dramatúrgia al Centre de
Creació Espai el Tub amb el projecte d'escriure un text teatral inèdit que seria estrenat en format de
lectura dramatitzada dins la programació del Festival de la Paraula. Aquest projecte era "Jutipiris",
un text en el qual Manel volia explicar una història amb un fort vincle personal i familiar que
abordava el tema de la comunicació i la integració de les persones amb discapacitat. La residència
va durar 3 mesos i va finalitzar amb la lectura dramatitzada del text els dies 4 i 5 de desembre de
2020 a l'Espai el Tub, amb les interpretacions de Guillem Galmés i Sergi Baos i sota direcció de
Catalina Florit.
Un any després d'aquella lectura, Produccions de Ferro aposta pel text de Serrano i decideix
convertir "Jutipiris" en un espectacle, afegint noves incorporacions a l'equip artístic i tècnic. Dirigits
per Catalina Florit i amb l'assessorament artístic de Sergi Belbel, l'equip ha repartit els assajos entre
Barcelona i Mallorca fins arribar a aquest punt, el punt en què mostram al públic el resultat de tot
aquest procés de treball que ha estat meravellós i ple d'aprenentatges. Com diu Manel Serrano, "els
diferents conceptes de la mort, la màgia, les emocions, les discapacitats intel·lectuals o socials, el
metateatre i allò que més importa: la comunicació sentimental, són els dits bellugant-se davant un
somriure..."

"Jutipiris" és un text
escrit per Serrano
durant la seva
residència al Centre de
Creació Espai el Tub"

SINOPSI
En Pere i en Blai són tiet i nebot, però sobretot dos amics. Cada dia comparteixen confidències i jocs al
bosc de devora ca seva. Aquell dia, però, és diferent: en Pere, un home carregat d'inseguretats, ha
d'explicar al seu nebot, amb síndrome X fràgil, que un familiar molt proper ha mort. Un tema
desconegut pels dos. Jutipiris parla dels vincles entre dues persones, de la mort, la màgia, les
discapacitats intel·lectuals i socials, de la comunicació sentimental.
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ÀLVAR TRIAY
Llicenciat en Interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona i
en Comunicació Àudiovisual per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
En teatre destaquen les seves interpretacions als espectacles El
Principi d’Arquimedes, de JM Miró, Batec, de Catalina Florit i
direcció de Jaume Madaula, Woyzeck, Alícia un viatge al país de les
meravelles i Màscletà. Recentment l’hem vist al Somni d’una nit
d’estiu de Pirates Teatre, Arminda, de Joan Ramis i Ramis i
direcció de Sergi Marí, El Mercader de Venècia de Dau al Sec i La
Tempesta de Shakespeare, dirigit per Marc Rosich amb la
companyia Parking Shakespeare.
En televisió ha participat en les sèries Cucut, de Laura Jou i
Fernando Trullols; en les dues primeres temporades de Com si
fos ahir, La fossa, El crack, Nit i dia, Cites 2, La Riera, Gran Nord,
Porca Misèria i Ull per ull, totes elles de TV3.
A IB3 TV ha treballat a les sèries Fúria, de Toni Bestard; Amor de
Cans, Migjorn, Llàgrima de Sang i ha presentant el programa
Menorca Britànica.
A nivell nacional ha participat en les sèries Centro Médico i Pelotas
de TVE; Hogar, de Netflix, El día de mañana de Movistar+; Los
herederos de la Tierra d'Atresmedia, TV3 i Netflix i Sin Huellas,
d'Amazon Prime.

GUILLEM GALMÉS
Estudis d'interpretació a l'Escola Eòlia.
En teatre ha participat en la lectura dramatitzada de Jutipiris, de
Manel Serrano; lectura dramatitzada d'Escalar un gegant, de
Bernat Molina, dins el VII Torneig de Dramatúrgia de les Illes
Balears; I als espectacles La Mar Gran, dirigida per Joan Toni
Sunyer i produïda per La Salvatge i Aladí i la llàntia maravellosa.
En televisió ha participat a les sèries Pep i Amor De Cans, totes
dues a IB3 TV i al curtmetratge Nadal a casa, de Miki Duran, emès
a IB3 TV.
Com a dramaturg és autor del text Morir quan cal, estrenat com a
lectura dramatitzada l'estiu del 2021 a la Sala la Fornal, dirigit per
Joan Gomila.
Ha obtingut el Premi Buero autonòmic del Teatre Jove per la seva
interpretació en el personatge de Cyrano a l'obra Cyrano de
Bergerac. I el Premi “Buero” nacional del Teatre Jove per la seva
interpretació al personatge de Sr. Frank a l'obra Anne Frank.

CATALINA FLORIT
Actriu i dramaturga formada acadèmicament a l'Institut del
Teatre de Barcelona i a Berlín, amb la companyia de Teatre de
carrer Theatre Fragile, i la companyia de Teatre i arquitectura No
Fourth Wall, així com amb l'English Theatre Berlin. Però per
damunt tot, formada en l'observació.
Resident en avions entre Barcelona i Mallorca, on ha treballat
amb directors com Andrés Lima, Paco Azorín, Carlota Subirós,
Oriol Broggi, Nies Jaume, Pep Tosar, Rafel Duran, Ferran Utzet,
Jordi Oriol, Josep Maria Miró, Victoria Szpunberg, Pau Carrió,
Jaime Pujol; a més de crear equip amb Joan Miquel Artigues i
Toni Gomila, amb qui ha estrenat els espectacles 'Peccatum' i
'Rostoll Cremat', de Produccions de Ferro i el Teatre Principal de
Palma i el Festival Grec, respectivament.
En televisió ha treballat en la minisèrie "Barcelona Ciutat neutral"
i "Sudoku", ambdues de TV3 i a "Amor de Cans", d'IB3 TV. En
cinema, ha treballat a la pel·lícula anglesa "Off the rails". La seva
recerca passa també per les noves formes de dramatúrgia, i per
això ha creat juntament amb Jaume Madaula la companyia Aflel
Teatre. És dramaturga de les peces "Monstres", "Bar Nebraska",
"Dones de palla" i "Batec"; així com del projecte d'Art Urbà
"Herois anònims". És directora de "Dones de palla" i
"Homenatge", aquesta segona guardonada amb el premi
Píndoles. És autora de la peça "Batec", guanyadora de la 25ena
Mostra de Teatre de Barcelona. És coordinadora d'"Al cel mos
vegem tots plegats", un cicle en el Teatre Maldà de Barcelona
basat en la reformulació de les Rondalles mallorquines, des de fa
cinc edicions i coordinadora de les residències de dramatúrgia
del Centre de Creació Espai El Tub.

MANEL I. SERRANO
Escriptor de vocació autodidacta, va començar a publicar relats
adolescents a la premsa local i ha construït una obra en la qual
conflueixen el relat de ficció, la poesia i el teatre.
Com a dramaturg, ha escrit el text "Jutipiris" com a autor resident
del Centre de Creació de Dramatúrgia Espai el Tub, que compta
amb la col·laboració del Teatre Principal de Palma. Ha participat
en el 'Cicle de Teatre Íntim' en el Teatre La Unió de Son Servera
amb la peça "Mala barraca a Xiclatí" (2008). L'any 2011, amb
l'obra "El Oscuro Túnel de la Mirílla", Serrano es fa amb el 24
Premi Internacional Margarita Xirgu de Teatre Radiofònic,
conceditper l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament (AECID) i Ràdio Exterior d'Espanya.
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 (2013), és autor també de l'obra de
teatre breu ‘Un home que només volia sopar’ dirigida per Jeroni
Obrador dins la primera edició del Festivalillo Independent d'Arts
Escèniques de Santanyí.
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, "Es Xaletarro d'en Neró" dins del
Festival d'Humor «Sonserveraclown» o "El meu darrer dilluns a la
terra".
L'any 2018 estrena a Madrid (Sala El Esconditeatro) la seva obra
"Primera Sesión" amb direcció de Sara Polo i és finalista del
Certamen Internacional de Dramaturgia del Corredor
Latinoamericano de Teatro amb l’obra de gran format “La negra
jaula de la valquiria”.
L'any 2019 participa en la Nit de Mictroteatre Sense Concessions
a la Sala Dante de Palma i el 2020 participa en l'edició de Teatre
de Barra, “Segunda temporada”, amb el text “Los Soprano”.
Aquest mateix any, escriu i dirigeix l’obra de teatre breu
“Ferides”, producció de la companyia ‘Teatre sense concessions’.

PRODUCCIONS DE FERRO
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 tercera temporada de la sèrie
'Pep', de la qual n'és protagonista.
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 Toni
Gomila dirigit per Rafel Duran i 'Peccatum', una creació
col·lectiva a partir de les rondalles de Mn. Alcover.
També organitzam des de fa 7 edicions el Torneig de
Dramatúrgia de les Illes Balears, inspirat en el Torneig de
Dramatúrgia Catalana que organitza el Festival
Temporada Alta, que dona suport a la iniciativa. 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. Un torneig que des
de l'any 2019 ha crescut i s'ha convertit en el Festival de
la Paraula, esdeveniment dedicat a l'escriptura teatral
en català, a la paraula escrita per ser dita a dalt d'un
escenari.
A més, des de fa tres anys gestionam a Palma el Centre
de Creació de Dramatúrgia Espai el Tub, 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 de Palma.
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