
CONVENI AMB EL TEATRE PRINCIPAL
DE PALMA - temporada 2022 

Centre de creació
de dramatúgia
Espai el Tub

Convocatòria de
dues residències
d'escriptura teatral 



L'Espai el Tub-Centre de Creació de Dramatúrgia és un recurs per als dramaturgs 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.

Finalitat i objectius 1

Dramaturgues i dramaturgs nascuts o residents a les Illes Balears que disposin d'obra prèvia estrenada dins el
circuit professional i que participin en un procés obert de selecció de residents.

Creadors beneficiaris3

Enguany, després de les valoracions fetes per l'equip del Centre de Creació i pel Teatre Principal, així com els
autors i autores residents, ampliam la durada de les residències, que passen de ser de tres a sis mesos amb
l'objectiu d'afavorir el procés d'escriptura i propiciar un major aprofundiment en els textos. També ampliam la
dotació econòmica als dos residents, passant de 1.000 a 1.500 euros. 

Ampliam la durada de les residències i ls quantia de la dotació
per als residents
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DUES RESIDÈNCIES PER A
DRAMATURGS/GUES

1.

Dues residències de dramatúrgia per a dos autors/res
que vulguin iniciar o desenvolupar un projecte inèdit
d’escriptura d’un text teatral. Els terminis seran de l’1
d'abril al 30 de setembre de 2022 (1a residència) i de
l’1 de maig al 31 d'octubre de 2022 (2a residència)

2. BECA DE 1.500 EUROS
Una beca de 1.500 euros per a cada autor/ra resident
per sufragar les despeses durant els 6 mesos de
residència.

3. PRODUCCIÓ I ESTRENA DE LA LECTURA
DRAMATITZADA DEL TEXT
Producció de la lectura dramatitzada dels textos de les
residències. Les obres seran estrenades a l'Espai el Tub
dins la programació del Torneig de Dramatúrgia de les
Illes Balears/Festival de la Paraula a més d'un altre
espai escènic de Mallorca a determinar.

4. TEATRE DE L'ESPAI EL TUB A
DISPOSICIÓ DEL RESIDENT
Teatre de l’Espai El Tub a disposició del resident i el
seu projecte durant els mesos que duri la residència,
amb horari a convenir entre les parts, tot i que no
s'exigirà la presència a l'espai durant el procés de
creació. La setmana prèvia a l’estrena es faran els
assajos i el muntatge, disposant d’un tècnic i del
material tècnic de la sala, dels quals també en
disposarà per a les funcions.

5. ASSESORAMENT ARTÍSTIC EXTERN
Cream la figura del tutor/ra, que acompanyarà el
resident durant tot el procés de creació, a través de
monitoratges digitals i presencials. Dramaturgs/gues
de prestigi com Jordi Casanovas, Clàudia Cedó. Joan
Carles Bellviure o Marc Rosich han participat ja en les
primeres residències. 

6. ASSESORAMENT TÈCNIC I DE GESTIÓ 
Formació i assessorament per part de Produccions de
Ferro durant el període de residència amb l’objectiu
de donar suport al desenvolupament i l’evolució del
projecte en matèria tècnica, d'investigació, de
producció, administrativa i de distribució, així com del
Teatre Principal de Palma, que farà un seguiment del
projecte dins el conveni subscrit a tal efecte. 

7. SUPORT EN LA DIFUSIÓ
Suport en la difusió i publicitat del projecte a través
de cartelleria, web i xarxes socials de Produccions de
Ferro i Espai el Tub. També a través dels mitjans de
comunicació, posant a disposició del/la resident els
nostres més de 20 anys de relació amb la premsa.

8. XARXA DE CONTACTES
Feim recerca i posam a disposició del resident una
xarxa de contactes amb institucions, teatres i entitats
locals i de fora de Mallorca amb l'objectiu d'establir
intercanvis i coneixences i oportunitats de
desenvolupament del treball de dramatúrgia de
l'autor/ra.

9. DOCUMENTACIÓ EN VÍDEO
Oferim l'enregistrament en vídeo de la lectura
dramatitzada del text del resident perquè disposi d'un
recurs per donar a conèixer la seva obra a fires o a
possibles productors.



L'Espai el Tub-Centre de Creació de Dramatúrgia és un projecte de Produccions de Ferro, entitat privada amb
identitat fiscal sota el nom de S'HOSTAL DES MOIXOS, SLU.

Produccions de Ferro gestiona un espai nomenat Espai el Tub, ubicat a l'interior de l'IES Joan Alcover de Palma, a
través d'un conveni de cessió i col�laboració amb el centre educatiu.

El Centre de Creació té com a objectiu futur oferir espais de residència independentment a aquesta convocatòria a
la qual opta. De moment, ha albergat projectes que tenen l'escriptura teatral en el centre, com les lectures
dramatitzades dels textos 'Tocar Mare', de Marta Barceló; 'Matar al pare', de Laura Gost i 'No piquis a la porta', de
Xisco Roselló,  o l'acolliment d'espectacles d'autoria contemporània: 'Herència abandonada', de Lara Díez, 'Acorar'  i
'Aquell carrer', de Toni Gomila, 'Batec', de Catalina Florit, 'Jutipiris', de Manel Serrano i pròximament 'La meva
violència' de Llàtzer Garcia. Tot això, a més de les lectures dels textos resultants de les residències al centre:
'Jutipiris', de Manel Serrano, 'Llibertat Nerea González', de Toni Lluís Reyes i 'Arribar a Orió', d'Agnès Llobet. Tots ells
dins el programa del Torneig de Dramatúrgia/Festival de la Paraula, que és el projecte vertebral del Centre de
Creació de Dramatúrgia.

Produccions de Ferro posa a disposició dels residents tot el seu potencial humà, logístic i de know how per tal que
trobin suport, assessorament, formació i oportunitats de projecció per a la seva obra. També posaran a disposició
dels autors/res residents la figura del tutor o tutora: dramaturgs consolidats de la talla de Jordi Casanovas, Clàudia
Cedó, Joan Carles Bellviure o Marc Rosich, acompanyaran el resident durant tot el procés de creació, a través de
monitoratges digitals i presencials. 

Compliment requisits bases 



Els més de 20 anys d'experiència de Produccions de Ferro en el sector teatral de les Balears i del territori dels Països
Catalans els ha permès comptar amb una xarxa de contactes i coneixences que posarem a disposició dels autors/res
mentre duri el procés de residència.

Plantejam el final del procés de residència amb una presentació pública del text que el dramaturg/ga haurà escrit
durant els 6 mesos que dura la convocatòria. El Centre de Creació assumirà el cost de la producció de la lectura
dramatitzada, així com dels costos d'exhibició i de comunicació de mínim una funció a l'Espai El Tub i una altra a un
altre espai escènic de Mallorca. Aquestes funcions estaran incloses dins la programació oficial del Torneig de
Dramatúrgia/Festival de la Paraula. A més, els textos escrits pels autors residents seran remesos a l'organització del
Festival Temporada Alta perquè valori la seva inclusió dins el Torneig de Dramatúrgia Catalana. A més, establirem
contactes amb altres espais dedicats a la dramatúrgia contemporània per a possibles intercanvis.

Tot el procés de residència i presentació final dels textos tindrà el seu corresponent suport de difusió i comunicació
a través de les xarxes i recursos de Produccions de Ferro i l'Espai el Tub, així com la relació amb els mitjans de
comunicació.

La selecció dels dos autors/res residents de l'Espai El Tub/Centre de Creació de Dramatúrgia es farà a través d'un
procés obert, amb la participació del Teatre Principal de Palma. 

Compliment requisits bases 



C
on

tr
ap

re
st

ac
io

ns
de

ls
 re

si
de

nr
ts

8. COMPLIMENT NORMATIVA

Redacció per part del resident d'una memòria
avaluadora de l'estada.

5. PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS DEL
CENTRE DE CREACIÓ
Participar en trobades, taules rodones i altres
activitats sobre dramatúrgia contemporània al teatre
i en altres espais de manera gratuïta o amb la
corresponent remuneració segons el cas.

1. ESCRIURE UN TEXT INÈDIT
Escriure un text dramàtic inèdit que serà presentat
públicament en format de lectura dramatitzada
durant el programa del Torneig de
Dramatúrgia/Festival de la Paraula. 

2. ASSAIG OBERT
Realitzar un mínim de 2 assaigs oberts de la lectura
dramatitzada amb els alumnes de l’IES Joan Alcover

3. ACCIÓ FORMATIVA
Realitzar una sessió-taller amb els alumnes de teatre
de l’IES Joan Alcover i amb els participants en el
concurs escolar de textos dramàtics que organitza el
Centre de Creació dins el Festival de la Paraula.

6. COL·LABORAR EN LA DIFUSIÓ DEL
PROJECTE
Participar en les accions de suport a la difusió del
Centre de Creació, el projecte de residències o el text.

9. MEMÒRIA AVALUADORA

Compliment de la normativa d’ús dels espais cedits.

7. ASSESSORAR EN ELS PROCESSOS I
PROJECTES DEL CENTRE DE CREACIÓ
Assessorar i donar suport als equips artístics dels
altres projectes del Centre de Creació i de
Produccions de Ferro durant la temporada de la
residència

8. VISIBILITAT DEL CENTRE DE CREACIÓ
En cas de producció futura i programació i itinerància
de l'espectacle, aparició del l’Espai El Tub/Centre de
Creació de Dramatúrgia com a espai de residència i
coproductor, juntament amb el Teatre Principal de
Palma

4. SER PRESENT DURANT EL PROCÉS
D'ASSAJOS I ESTRENA DEL TEXT 

Tenir una participació activa -tant si decideix dirigir la
lectura com si opta per una direcció externa- durant
el procés d'assajos i posterior estrena 



REQUISITS D'ACCÉS 
PER ALS RESIDENTS

Presentar un CV detallat de la
trajectòria (amb estrenes,
publicacions, premis, etc.). 

1

2
Incloure un projecte desenvolupat de
l'obra que es voldria escriure durant
la residència, del procés que preten
dur a terme i dels recursos
necessaris.

3

Ser un dramaturg o dramaturga
nascut/da o resident a les Illes
Balears que disposi d'obra prèvia
estrenada dins el circuit professional.

Els autors proposaran activitats
paraŀleles concretes que ajudin a la
difusió del projecte
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La seu del Centre de Creació de Dramatúrgia és l'Espai El Tub, un petit teatre ubicat a l'interior de l'IES Joan Alcover de
Palma. Té un escenari de 7,6m x 6m x 5m, capacitat per a 100 espectadors i la seva distribució habitual és a la italiana,
però la mobilitat de les grades li confereix una gran versatilitat. La sala compta amb camerinos i amb equipament bàsic
de climatització, il�luminació i so, suficient per a espectacles de petit i mig format. També disposa d'un petit magatzem.
No obstant això, el Centre de Creació de Dramatúrgia vol superar els límits de l'espai físic i esdevenir un recurs, més
que una ubicació concreta. Les seves accions es distribueixen per diferents espais amb l'objectiu de trobar l'espai idoni
per a cada activitat i també de cercar i teixir complicitats amb la comunitat que les aculli.

El Tub, la seu del Centre de Creació però no l'únic espai 





L'Espai El Tub Centre de
Creació de Dramatúrgia vol
superar els límits de l'espai

físic i esdevenir, més que una
ubicació concreta, un recurs

per a autors i autores teatrals



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. 
Les darreres produccions teatrals de Produccions de Ferro són 'Aquell carrer', text de Toni Gomila 
 drigit per Ferran Utzet (Premi a millor espectacle i millor direcció als premi de l'AATPIB) 'Rostoll
Cremat', text de Toni Gomila dirigit per Oriol Broggi (Premi a millor espectacle i millor dramatúrgia i
millor actriu -Catalina Florit- als premi de l'AATPIB); 'Acorar', text multipremiat de Toni Gomila dirigit
per Rafel Duran i 'Peccatum', una creació col�lectiva a partir de les rondalles de Mn. Alcover. 
Fa 8 anys que Produccions de Ferro ha centrat una part important del seu projecte en la dramatúrgia
contemporània, ja sigui des de la producció d'espectacles ('Acorar', 'Infinir', 'Rostoll Cremat', 'Aquell
Carrer' de Toni Gomila; 'Jutipiris', de Manel Serrano; 'Només quan plou', d'Aina de Cos, 'Els Convidats',
de Mar Pla) com des de la distribució ('Batec', de Catalina Florit, 'Herència abandonada', de Lara Díez,
'Abans que arribi l'alemany', de Marta Barceló, 'Dels llargs camins', de Jaume Miró). Amb la posada en
marxa de l'Espai El Tub, aquest suport a les noves dramatúrgies també ha pogut manifestar-se des de
l'exhibició, amb la programació de l'espectacle 'Herència abandonada', de Lara Díez, la primavera de
2019,  la trilogia de Catalina Florit 'Batec' el 2020, el cicle dedicat als espectacles de Jaume Miró (2020)
i aquest 2021, l'espectacle 'La meva violència', de Llàtzer Garcia.
Des de l'any 2017 gestionam a Palma l'Espai el Tub, teatre des d'on cream i desenvolupam els
nostres projectes escènics i de noves dramatúrgies i des d'on col�laboram també amb el projecte
educatiu de l'IES Joan Alcover.



Termini de presentació
de sol�licituts 

18 de març

Publicació resolució
Del 21 al 25 de març

Termini de presentació de sol·licituts

Primera residència 

1 d'abril a 30
setembre 

Segona residència

1 de maig a 31
octubre 



info@deferro.org

Email 

971 55 15 55

Telèfon

CONTACTE

Avinguda Alemanya, 11
Entresol esquerra

07003 Palma 

Direcció postal

@ProdDeFerro@produccions.deferro @ProdDeFerro


