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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 cinc 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 i gestió
Cristina Bugallo: Comunicació i projectes
Carme Amengual: Distribució i atenció al públic
Catalina Florit: Coordinació residències i projectes educatius
Marina???: Cap de sala Espai el Tub
Olivier Auclair: Cap tècnic

TORNA EL TORNEIG DE
DRAMATÚRGIA/FESTIVAL DE LA
PARAULA, SIS MESOS DEDICATS A
L'AUTORIA TEATRAL
El projecte del Festival de la Paraula continúa creixent any rere any, i
enguany arriba una nova edició, com també ho fa el seu esdeveniment
principal que és el Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, que
arriba ja a la novena edició. El projecte que va començar com un
concurs de textos dramàtics de 3 dies ara fa quasi una dècada, ha
crescut i s'ha convertit en un festival de sis mesos, amb 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. A més de les
activitats habituals, enguany el Festival fa una passa més i incorpora
dues produccions teatrals pròpies amb dramatúrgies de nova
creació i un cicle de converses formatives amb dramaturgs i
dramaturgues com Andrés Lima, Llàtzer Garcia, Pablo Remón o
Anna Maria Ricart, entre d'altres, en col·laboració amb l'Associació
de Dramaturgs i Dramaturgues de les llles Balears (ADIB). 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.
El Festival de la Paraula ha assolit una entitat i dimensió públiques que
traspassen les fronteres locals. Des del primer dia, l'organització ha
tingut la mirada posada en la projecció exterior dels autors/res i resta
de professionals de les arts escèniques de de les Illes Balears, ja sigui
establint aliances estratègiques o acords punturals amb d'altres
esdeveniments o entitats anàlogues de fora de les Illes, com és el cas de
Temporada Alta (Girona) o la Muestra de Teatro Español de
Autores Contemporáneos (Alacant), respectivament, o treballant per
dur a l'exterior la feina dels professionals balears.

EL TORNEIG DE DRAMATÚRGIA, L'ORIGEN DE TOT
Aquesta serà ja la novena edició del Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, 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, 32 autors/res de les Balears han vist els seus textos interpretats per 96
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, i finalistes en Xisco Rosselló i en Bernat Molina.
El Torneig d'enguany serà els dies 13, 14 i 21 de gener al Teatre Mar i Terra de Palma amb la
participació dels dramaturgs Miquel Àngel Raió, Marina Salas, Aura Foguet i Pau Coya.

L'ESPAI EL TUB, UN CENTRE
DE CREACIÓ DE DRAMATÚRGIA
QUE ES CONSOLIDA
El Festival de la Paraula/IX Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears
és un projecte de l'Espai el Tub-Centre de Creació de Dramatúrgia. El seu
objectiu és 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 de l'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 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, Llàtzer Garcia i Andrés Lima com a tutors de les nostres
jornades formatives.

“Vaig obrir els ulls i, quan
anava a descloure els
llavis, un llamp perfecte
els va cloure tèbiament”
(Miquel Bauçà, Cants
jubilosos 1978).
Quantes vegades un llamp, un gest, un
pensament, un pessic a l’estómac ens ha fet
cloure els llavis, ens ha fet callar, esdevenir
secret. Quantes històries han quedat
silenciades en el temps, censurades. Per por,
per vergonya, o perquè no convenia. Encetam
un nou Festival de la Paraula obrint els ulls i
girant la mirada cap al silenci, cap aquells
espais erms de mots en què la veritat ha
quedat soterrada. Us oferim una programació
dedicada a la dramatúrgia contemporània que
vol ser a la vegada veu i descobriment,
pregunta i revelació, misteri i emoció.

EL FESTIVAL DE LA
PARAULA
Veus que
trenquen
silencis

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL
12 d'octubre de 2022, 20 h
PLATAFORMA ZOOM
PROJECTE "HEREDERAS"
Conversa digital entre les dramaturgues Lluki Portas,
Cia. Hermanas Picohueso (Mallorca) i Paulina
Sepúlveda, Cia. Teatro Bruma (Xile). Les dues
creadores i les seves companyies conversaran sobre
els seus respectius projectes de dramatúrgia "Dama
Dicta-dura" i "Lucy Queen", que tenen com a
protagonistes Carmen Polo i Lucía Hiriart, esposes
dels dictadors Franco i Pinochet, respectivament, i
que formen part del projecte conjunt HEREDERAS,
que s'estrenarà als dos països

13 d'octubre de 2022, 20 h
Punt de trobada: Ses Voltes
LA PALMA ON VA VIURE I MORIR
CHOCOLATE.
Ruta guiada pels principals escenaris de la ciutat de
Palma dels anys 70, on va transcórrer la curta vida de
José Esteves de la Concepción, Chocolate,
protagonista del nou text teatral escrit per Rafel
Gallego. Amb Maria Martí. Historiadora i membre
d'Arquitectives i Rafel Gallego, periodista i dramaturg.

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL
15 octubre 2022, 20 h
DAMA DICTA-DURA, de Lluki Portas.
Un podcast teatral.
Amb Josep Orfila i Lucia Sánchez.
Direcció: Lluki Portas.
Estrena del text sorgit de la residència del Centre de
Creació de Dramatúrgia Espai el Tub en col·laboració
amb el Teatre Principal de Palma, en un innovador
format que combina la posada en escena amb la
gravació i posterior emissió a Sala 3, el podcast del
Teatre Principal.
SINOPSI
Aquest text té com a protagonista a Carmen Polo, la
dona del dictador Francisco Franco. La dona que més
va influenciar-lo i que va morir tranquil·lament, sense
ser jutjada, als 88 anys. A través de la figura de Polo,
Portas proposa endinsar-se en les temàtiques que
segueixen vigents en aquest món estrany i de
descol·locació i en que, segons sosté l’autora, les
dretes i les esquerres estan desdibuixades, i fins i tot,
a moments s’han canviat els papers. I mentre les
dues forçes es barallen, afirma l’autora, “tot el món
està sotmès a les estratègies propagandístiques i
mediàtiques que xuclen discursos i imatges que
desinformen la població”

Col.loqui post-funció amb l’autora i Andrés Lima, autor,
director i Premio Nacional de Teatro, que ha acompanyat el
procés d’escriptura de l’autora resident. Modera Catalina
Florit, coordinadora de les residències de l’Espai el Tub.

Amb la col·laboració del Teatre Principal de Palma

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL
5 novembre 2022, 20 h
CHOCOLATE, de Rafel Gallego. Un
podcast teatral
Amb Rodo Gener, Maria Rosselló, Joan Toni
Sunyer i Enka Alonso. Direcció: Catalina Florit
Estrena del text sorgit de la residència del Centre de
Creació de Dramatúrgia Espai el Tub en col·laboració
amb el Teatre Principal de Palma, en un innovador
format que combina la posada en escena amb la
gravació i posterior emissió a Sala 3, el podcast del
Teatre Principal.
SINOPSI
El text s'inspira en la història de José Esteves de la
Concepción, conegut com a Chocolate, un jove que
van trobar mort matí de 1978 a la zona que ara
ocupa el Parc de la Mar de Palma, quan tenia només
13 anys. La versió oficial, la de la Policia, és que el nin
va ser víctima d’una sobredosi. Ningú es va ocupar
mai de verificar aquesta teoria. Chocolate, d'orígen
molt humil i immigrant, es va convertir, gràcies en
part a la seva veu prodigiosa, en una mena de
jugueta per a alguns membres de la cultura i
contracultura de la ciutat de Palma dels anys 70. Per
a l'autor, "Chocolate és un gran desconegut per a la
immensa majoria, que se’ns apareix ara com un
fantasma que representa la innocència d’uns ideals
que es van diluir amb el temps".

Col.loqui post-funció amb l’autor i Catalina Florit, coordinadora
de les residències de l’Espai el Tub.

Amb la col·laboració del Teatre Principal de
Palma

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL
20 novembre 2022, 19 h
'TENIM UN DO', de Manel Serrano +
col·loqui amb la companyia
Amb Xisco Bonnin, Agustí García,
Joan Genovard, Miquel Gomila,
Miquel Jaume, Maria Bel Llaneras,
Abdel El Miri, Alícia Olivares, Nena
Perelló, Antoni Ramon, Teresa Riart,
Carme Serrano, Esther Sierra, Antoni
Sitges i Arcen Torres. Amb la
col·laboració especial de Margalida
Fullana i Benvinguda Parera. Direcció:
Manel I. Serrano.
Darrer espectacle de la companyia ESTEPA TEATRE,
el grup teatral de l'Associació Estel de Llevant,
entitat de la comarca de Llevant de Mallorca que té la
finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones
amb alguna problemàtica de Salut Mental.
SINOPSI
Un bon dia, un grup d'irreductibles somiatruites
decideix abaixar-se del món i fer-se enfora de
qualsevol govern mundial i fundar el seu propi
llogaret a una oficina de correus abandonada;
aquesta no-pàtria va rebre el nom d’Helpo. (*HELPO:
ajuda en esperanto.)

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL
Del 14 al 18 de desembre
'EL JORN DEL JUDICI',
de Marta Barceló, Sergi Baos i David
Mataró
Amb Toni Gomila, Lluqui Herrero, Lluís
Oliver i Alba Flor
Direcció: Sergi Baos
El jorn del judici és una producció teatral escrita
col·lectivament i expressament per al Festival de la
Paraula per tres dels dramaturgs i dramaturgues balears
més interessants i amb major projecció del teatre en català.
Marta Barceló i Sergi Baos, amb textos estrenats o
pendents d'estrena aquesta temporada al Teatre Nacional
de Catalunya, Sala Beckett, Festival Temporada Alta i Teatre
Prinicipal de Palma i David Mataró, guanyador del VIII
Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears i participant de la
propera edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana del
Festival Temporada Alta. Els tres, a més, comparteixen haver
estat guanyadors tots ells del Torneig de Dramatúrgia, ja
sigui a les Balears o Catalunya o dels dos, en el cas de Marta
Barceló, i també compaginar la seva feina com a dramaturgs
amb la de guionistes per al cinema i la televisió. Tot això fa
que constitueixin un equip de feina infalible, que ha treballat
conjuntament per crear aquesta comèdia teatral.

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL

REPARTIMENT
El repartiment d'El jorn del judici ajunta dues generacions d'intèrprets de casa nostra: trajectòria i talent emergent a parts
iguals, i tots ells amb una àmplia experiència en l'escena teatral actual. Toni Gomila, Lluqui Herrero, Lluís Oliver i Alba Flor
sumen en les seves trajectòries treballs amb directors com Oriol Broggi, Sergi Belbel, Pere Fullana, Ferran Utzet, Rafel
Spregelburd, Lluís Pasqual, Pablo Messiez, Rafel Duran, Joan Carles Bellviure o Pau Carrió i escenaris com el Teatre Lliure, el
Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Principal de Palma, la Sala Beckett, el Teatre Tantarantana, la Biblioteca de Cataunya
i el Festival Temporada Alta, entre d'altres.
SINOPSI
Com bé havia pronosticat la Sibil·la, el jorn del judici arriba a la fi a Mallorca. Una gran onada ha arrasat l’illa més gran de les
Balears. S’ha acabat el paradís a la Terra. Hordes de turistes, residents i nadius han desaparegut per sempre. Res no ha
quedat després que l’onada passi...
Res? No, no, espera. Quatre persones hi han sobreviscut i han aparegut al cim més alt, el Puig Major. És, potser, aquesta
muntanya l’últim refugi que els hi queda. Allà on l’onada no ha pogut arribar. Allà hauran de sobreviure i conviure. I amb el
temps, qui sap, podran refer una nova Mallorca.

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL
13, 14 i 21 de gener, 20 H
IX TORNEIG DE DRAMATÚRGIA DE LES
ILLES BALEARS
Autors: Miquel Àngel Raió, Marina Salas,
Pau Coya, Aura Foguet
Torna una nova edició del combat de la paraula,
i ja en van nou! El Torneig de Dramatúrgia de
les Illes Balears celebra una nova edició a
finals del mes de gener al Teatre Mar i Terra
de Palma. En aquest cas, els autors que
lluitaran per fer-se amb el primer premi seran
Miquel Àngel Raió, Marina Salas, Pau Coya i
Aura Foguet. El certamen enfrontarà els textos
dels 4 autors, per parelles, en dues semifinals i
una gran final. 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 sabrà 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.

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL
4 i 5 de febrer 2022, 20h i 19h
NOMEOLVIDES, d’Àlvar Triay
Amb Àlvar Triay. Direcció Catalina Florit
SINOPSI
Un Nebot recorda un conco que va morir fa uns anys.
El dia fatídic va quedat gravat en familiars, amics i
veïns. Per homenatjar-lo comença un viatge per la
vida del seu conco. I sense adonar-se’n, el Nebot
passa a ser l’objecte de la història, i recorda.
Nomeolvides parla d’una vida feliç, lluminosa, de jocs,
de despertars, però també de lloses, de records
amagats, d’obligacions, d’homosexualitat.
Nomeolvides parla també de la pèrdua, dels que
marxen i dels que queden. És una crit a viure la vida i
un clam a la llibertat.

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL
Del 10 de febrer al 2
d'abril
LITERACTÚA DEL SILENCI
Vides amagades en l’entorn de la
indústria turística. 3 peces teatrals a
partir de 3 obres literàries per a 3
intèrprets
Dramatúrgia i direcció: Catalina Florit,
Jaume Miró i Aina de Cos
Amb Amb Agnès Llobet, Caterina Alorda i
Joan Toni Sunyer

Amb la col·laboració de la Fundació
Mallorca Literària.
Enguany estrenam un nou projecte dins el Festival de la Paraula.
El cicle LITERACTUA té com a objectius la promoció de la literatura
i el teatre en català escrit a les Illes Balears mitjançant la creació
de dramatúrgies d'obres d'escriptors i escriptores illencs. En el
marc del Festival, els dramaturgs Catalina Florit, Jaume Miró i
Aina de Cos rebran l'encàrrec de fer la dramatúrgia de tres
relats o textos breus de tres escriptors/res de les Illes Balears.
Un equip estable de tres intèrprets, dirigits per cada un dels
dramaturgs, durà a escena aquests 3 textos:
39º a l’ombra, d’Antònia Vicens. Dramatúrgia i dir. de Catalina Florit.
Entre llops, de Gabriel Janer Manila. Dramatúrgia i dir. de Jaume Miró.
Les fures, de Llorenç Villalonga. Dramatúrgia i dir. d'Aina de Cos.

PROGRAMACIÓ DEL FESTIVAL

REPARTIMENT
El plantejament de Literactua del silenci és tot un repte interpretatiu, ja que un mateix equip d'intèrprets tindrà només dues
setmanes per assajar i preparar cada un dels tres textos. Per això, havíem de comptar amb un equip de gran solvència. I ho
hem aconseguit. Hem aconseguit engrescar dues de les actrius amb la carrera més sòlida de les Balears, Caterina Alorda i
Agnès Llobet, i un actor que duu des de l'adolescència actuant i dirigint propostes teatrals, Joan Toni Sunyer.

LA GIRA
ESPAI EL TUB
10 febrer, 3 de març i 24 de març

INSTITUCIÓ ALCOVER, MANACOR
17 febrer, 10 de març i 31 de març

TEATRE DE BINISSALEM
11 febrer, 4 de març i 25 de març

SALA POLIVALENT ALGAIDA
18 febrer, 11 de març i 1 d'abril

TEATRE DE SANTANYÍ
12 febrer, 5 de març i 26 de març

CLUB POLLENÇA
19 febrer, 12 de març i 2 d'abril

LES 'TROBADES DRAMÀTIQUES'
D'octubre de 2022 a març de 2023 a les
12 h, excepte dia 2 de novembre (20h)

CICLE DE CONVERSES EN
COL·LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ
DE DRAMATURGS I DRAMATURGUES
DE LES ILLES BALEARS (ADIB)
Aquesta edició estrenam també una nova iniciativa,
en aquest cas en col·laboració amb l'Associació de
Dramaturgs i Dramaturgues de les Illes Balears
(ADIB). Es tracta de les Trobades dramàtiques,
unes converses obertes a professionals i al públic en
general en companyia de dramaturgs i
dramaturgues de primer nivell a partir de qüestions
d'interès. Les trobades es faran els diumenges a
migdia, en un format vermut.
CALENDARI
- 16 d'octubre: EL PROCÉS DE CREACIÓ D'UNA
DRAMATÚRGIA, amb Andrés Lima (autor, director
teatral i membre de l'Academia de las Artes
Escénicas i Premio Nacional de Teatro)
- 2 novembre: COM PREPARAR UN PROJECTE PER
ACONSEGUIR L'ÈXIT EN UNA CONVOCATÒRIA DE
RESIDÈNCIA, amb Llàtzer Garcia (dramaturg i
director teatral i actual autor resident a la Sala
Beckett de Barcelona).

- 18 desembre: UN TEXT A 8 MANS. ELS PROCESSOS
D'ESCRIPTURA COL·LECTIVA, amb Marta Barceló, David
Mataró, Sergi Baos i Cristina Clemente (dramaturgs, directors
teatrals i guionistes).
- 26 febrer: ESCRIURE A CAVALL ENTRE EL TEATRE I LA
PANTALLA, amb Pablo Remón (director, dramaturg i guionista,
Premi Nacional de Literatura Dramàtica i Premi Goya al Millor Guió
adaptat)
- 26 març: L'ADAPTACIÓ TEATRAL D'OBRES LITERÀRIES, amb
Anna Maria Ricart (periodista i dramaturga, premi Max 2015 a la
millor adaptació teatral).

El Festival de la Paraula és una suma d'esforços,
col·laboracions i suports. Moltes gràcies!

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

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

