
Literactua del silenci 
Vides amagades en l'entorn de la indústria turística. 
Tres peces teatrals a partir de tres obres literàries 



El projecte Literactua és una iniciativa sorgida de la col·laboració entre el Festival de la Paraula -
que organitza Produccions de Ferro- i la Fundació Mallorca Literària. 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, que seran duites a escena per un equip de
dramatúrgia, direcció i intèrprets. 
Enguany estrenam la primera experiència del projecte, que duu per nom Literactua del silenci en
referència a la temàtica de la present edició del Festival de la Paraula, que és la de les històries
silenciades, amagades, les que resten sense contar. Les tres obres literàries que hem triat, 39º a
l'ombra, d'Antònia Vicens, He jugat amb els llops, de Gabriel Janer Manila i Les fures, de Llorenç
Villalonga, parlen a la seva manera de vides amagades en l'entorn de la indústria turística.
D'aquestes tres obres litèraries han sortit tres peces teatrals per a tres intèrprets que, després 
 de la seva estrena a l'Espai el Tub de Palma, faran gira per diferents municipis de Mallorca, amb
la complicitat dels ajuntaments: Binissalem, Santanyí, Manacor, Algaida i Pollença.

 Projecte literactua



Les adaptacions dels textos literaris aniran a càrrec dels dramaturgs Catalina Florit (Retrat, Batec, I de Filippo, Dones de Palla,
Monstres), Jaume Miró (La claror, la revolució de les coses petites, Mar de fons, Les cançons perdudes) i Aina de Cos (Antígones 2077,

Una xifra, La noia de la benzinera, Només quan plou) autors de les Illes amb una important trajectòria a les esquenes. 
Ells seran també els encarregats de dirigir els seus textos. 

Tres dramaturgs i directors



L'equip el completen tres dels intèrprets amb més trajectòria de les Illes Balears. Agnès Llobet, amb una àmplia carrera al teatre, on ha
protagonitzat des de clàssics com Senyoreta Júlia (direcció Joan Carles Bellviure) com textos contemporanis com La Malconenta

(direcció José Martret) el cinema i la televisió (La casa de papel, Las chicas del cable, Acacias 38, Amor de cans). Caterina Alorda, una
de les actrius amb més prestigi de les Illes Balears que acumula treballs amb directors teatrals de la talla d'Oriol Broggi, Rafel Duran o

José Martret. En televisió ha participat en sèries de gran èxit com Amor de Cans, Mai neva a ciutat, Mossen Capellà o Polseres
Vermelles. Joan Toni Sunyer compta també amb una àmplia carrera en el sector de les arts escèniques de les Illes Balears, participant

com a intèrpret en produccions com Rostoll Cremat, Un obús al cor o Smiley. 

Tres intèrprets de luxe 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


39º A L'OMBRA, d'Antònia Vicens. Dramatúrgia Catalina Florit.
39º a l’ombra és la primera novel·la d’Antònia Vicens i ja ha esdevingut un clàssic contemporani, la seva irrupció va
suposar un fita en el món de les lletres catalanes. Amb només 26 anys, Antònia Vicens va guanyar el Premi Sant Jordi de
novel·la. 39º a l’ombra va ser la primera obra narrativa de ficció escrita a Mallorca en tractar el tema del turisme. Podríem
dir que va obrir el camí i és considerada com el tret de partida d’un altre boom: el de la narrativa que va florir a Mallorca en
la dècada dels 70. És un document literari sobre les transformacions que el boom turístic provocà sobre els paisatges físic
i humà de Mallorca. A través de la mirada de la jove Miquela es confronten dos mons, en principi oposats, com el món
rural de la Vila amb el món turístic de la costa, de la Cala, però que en realitat, amb la lent d’augment queda palès que
guarden moltes semblances. Les opressions hi són, només es manifesten de formes diferents. Al poble hi ha la repressió
religiosa, la pobresa i la idea que la dona ha nascut per fer feina i obeir. «Ésser fanera és la virtut més gran que pot tenir
una al·lota». 

 HE JUGAT AMB ELS LLOPS, de Gabriel Janer Manila. Dramatúgia Jaume Miró
He jugat amb els llops (2010), guanyadora del 36è premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, és la història novel·lada de
Marcos Rodríguez Pantoja (Añera, 1946), un nin que, quan encara no havia fet els set anys, el seu pare el va vendre a un
terratinent en plena postguerra, a Andalusia, per tenir cura d’un ramat de cabres en una vall perduda de Sierra Morena. En
els primers temps a la serra, un pastor vell, Damià, li va explicar com hi podia sobreviure, però després d’un breu període
d’aprenentatge va desaparèixer. Marcos quedà sol a la vall durant més de dotze anys, fins que la Guàrdia Civil el tornà a la
«civilització». La novel·la esdevé un document literari de com Marcos va viure, com ho va viure i, per ventura, com va
idealitzar el seu temps a la natura. Marcos, el nin salvatge, va ser descobert i reincorporat a la vida dels humans l’any
1965, quan ja en tenia 19. Un cop adaptat a la societat, va intentar guanyar-se la vida com tants immigrants de la dècada
dels seixanta i setanta, i va arribar a Mallorca cridat per la febre de l’or del turisme efervescent. 

ELS TEXTOS 



LES FURES, de Llorenç Vilallonga. Dramatúrgia Aina de Cos
Llorenç Villalonga, un dels escriptors més importants de la literatura catalana del segle XX, amb les seves novel·les de
caràcter psicològic i testimonial d’una època, va elaborar un gran relat ple de figures del paradís perdut i, a la manera de
Tomasi di Lampedusa, va mitificar el món decadent de l’aristocràcia rural mallorquina que amb el segle XX anava
extingint-se. A Les Fures, els records infantils del protagonista topen amb la realitat que es troba quan torna a Bearn
després de deu anys fora de l’illa. Tot ha canviat: ara hi ha instal·lades tot de senyores angleses en hotels de luxe. Però les
Fures, aquelles dues ancianes que tanta por li havien provocat a ell de petit, segueixen allí, com si el món atàvic, de bruixes
i mites, pogués encara conviure durant un temps amb les motos i els transistors.



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 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'.
Les darreres produccions teatrals de Produccions de Ferro són 'El jorn del  judici',
text de Sergio Baos, Marta Barceló i David Mataró dirigit per Sergio Baos;  'La
tríada: contra el diàleg', text de Joan Yago, Marta Barceló i Llàtzer Garcia  dirigit
per Joan Fullana; '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 el projecte de Centre de
Creació de Dramatúrgia, a més de col·laborar amb el projecte educatiu de l'IES
Joan Alcover.
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