


S I N O P S I
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. Són, potser, les muntanyes més altes de la Serra de Tramuntana

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.

U N A  C O M È D I A  P E R  A  U N
M Ó N  Q U E  S ' A C A B A

El Jorn del Judici és l'espectacle que voldriem veure si ens diguéssin que el món s'acaba.
És, de fet, la sensació que tenim de vegades quan miram la televisió, llegim els diaris o
consultam les xarxes socials. Aquesta sensació apocalíptica que arrossegam des de la

pandèmia i que ens ha fet venir ganes de dur als escenaris aquesta comèdia esbojarrada,
insòlita i que planteja una pregunta tan poc probable com decisiva: què fariem si fossim

testimonis i únics supervivents de la fi del món, almanco tal i com l'hem conegut fins ara?
Als quatre personatges protagonistes els ha arribat el moment de comprovar-ho. Us

convidam a acompanyar-nos en aquest viatge cap a allò desconegut, en què hi trobareu
descobriments, traicions i també una bona dosi de surrealisme. 



UNA OBRA COL·LECTIVA DE

TRES DRAMATURGS DE LUXE

El jorn del judici és una obra escrita col·lectivament per tres dels dramaturgs i dramaturgues més
interessants i amb major projecció del teatre en català. Marta Barceló i Sergi Baos, amb textos  estrenats

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 en la qual aposten per

l'humor i la sàtira per dibuixar un futur apocal·líptic. 



QUATRE INTÈRPRETS DE DUES GENERACIONS:

TRAJECTÒRIA I  TALENT EMERGENT

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, Rafel
Duran, Joan Carles Bellviure o Pau Carrió i escenaris com el Teatre Grec, el Teatre Nacional de

Catalunya, el Teatre Principal de Palma, la Sala Beckett i la Biblioteca de Catalunya, entre
d'altres. 
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FITXA ARTÍSTICA



El Festival de la Paraula és un esdeveniment
anual que està destinat a fomentar l'escriptura
teatral, a posar la paraula i la dramatúrgia en

el centre i a donar visibilitat i projecció
exterior als autors i autores teatrals de les Illes
Balears. És una de les activitats principals de
l'Espai el Tub, centre de creació especialitzat
en dramatúrgia contemporània i que pretén
ser un recurs per als dramaturgs per tal que

trobin suport, assessorament, formació i
oportunitats de projecció per a la seva obra. El
jorn del judici és un dels projectes que s'inclou
dins la programació del Festival de la Paraula

d'enguany, que anirà d'octubre de 2022 a
abril de 2023 i que vol extendre's a tots els
pobles de les Illes gràcies a la gira d'aquest

espectacle. 

E L  F E S T I V A L  D E  L A
P A R A U L A ,  U N A  A P O S T A
P E R  L A  D R A M A T Ú R G I A

C O N T E M P O R À N I A



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, Ferran
Utzet, Rafel Duran o Rafael Spregelburd i també
en la televisió autonòmica IB3, on protagonitza la
sèrie 'Pep'.

P R O D U C C I O N S

D E  F E R R O

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 el projecte de
Centre de Creació de Dramatúrgia, a més de
col·laborar amb el projecte educatiu de l'IES Joan
Alcover.


