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I. SINOPSI
Coloma és una obra cronològica que transcorre en un temps concret: dels darrers anys del franquisme fins a principis del segle XXI. És el relat de tota una
generació illenca, que va forjar el seu caràcter i la seva particular visió del
món a partir d’uns esdeveniments històrics de gran transcendència, com la
transició espanyola i el boom turístic a les Balears.
El nom de la protagonista dona nom a l’obra. No és un nom qualsevol, és un símbol. Na
Coloma és una al.lota que evoluciona com ho fa el seu voltant i el temps que li ha tocat
viure. Ella és el retrat d’una dona, d’una família i d’una societat mallorquina que s’ha d’enfrontar a la seva època i al xoc cultural i ideològic que suposa el turisme.
La història va nèixer a partir d’una conversa amb ma mare. Jo volia escriure sobre Mallorca, la seva gent i les seves tradicions. Volia parlar sobre les meves arrels i per això vaig fer
seure a ma mare perquè em parles d’ella, de la seva infància, del que li havien explicat dels
seus avantpassats... i el primer que li va sortir, va ser:
-Ui, de sa meva infància? No record moltes coses, ara mateix s’única imatge que tenc és
de jo asseguda a una cadira menjant pipes m’entres la resta girava al meu voltant.
I amb aquesta imatge, vaig començar a escriure. És una historia sobre una Mallorca, rural
i pagesa, que transitava cap al que és ara: una illa en procés de globalització dedicada
100% al turisme. La vida de la protagonista s’explica a través de diferents moments de la
seva vida, però sobretot a través de dotze personatges que l’acompanyen des de la seva
infantesa fins a l’edat adulta.
És una peça atrevida, complexa i difícil d’etiquetar. No és un monòleg malgrat
que una sola actriu interpreta els 12 personatges de l’obra. L’originalitat de
Coloma resideix en el fet que el públic té un paper molt actiu en la narració.
Els espectadors, lluny de ser passius, hauran de fer ús de la seva imaginació
per fer un viatge en el temps, i així entendre millor el seu bagatge cultural.
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III. ELS OBJECTIUS I VALORS
Després d’anys vivint a fora, vaig decidir tornar a Mallorca. El primer
que vaig sentir amb l’arribada, va ser una profunda desconnexió amb
l’illa, i alhora, curiosament, una profunda connexió. Em sentia molt mallorquina i alhora molt forastera. Em trobava en una constant dualitat.
A partir d’aquí vaig necessitar entendre, demanar, llegir sobre Mallorca,
sobre la meva família i sobre jo mateixa. Tenia 25 anys i una urgència
de créixer i conèixer-me més profundament. Vaig passar per moltes fases, així com podia sentir un amor profund cap a la meva terra, també
podia sentir tot el contrari. No entenia el lloc on havia crescut, ni
tampoc la seva gent. De com el turisme, la globalització i la
societat mallorquina havia decidit vendre la seva cultura i la
seva ànima. Sentia parlar els petits de la casa i m’entristia
veure que la nostra llengua s’està extingint. Adonarme’n de
la inconsciència general que es respira entre nosaltres, els
habitants d’aquesta illa i de la nostra involució identitària.
Arriba un dia, on tot aquest neguit explota dins meu i decidesc posar-me
a escriure. No sóc dramaturga, però sí que he dedicat tota la meva vida
al teatre, ja sigui com a intèrpret, directora, professora o com a espectadora. Així que vull escriure sobre el que sé, sobre els personatges que
conec, o almanco, als que pensava conèixer. Ells són la meva família.
Però em vaig topar amb un mur, amb molts secrets, amb una
memòria històrica perduda i amb poques ganes de remoure,
de saber i de sanar. Així que decidesc inventar a partir del
que sé, inventar a partir del que m’han contat al llarg de la
meva vida, a partir de les fotografies que m’he anat trobant.
I d’aquesta manera posar els meus valors i la meva identitat
dins la història d’un personatge inventat. Tot i que, inevitablement, dins la protagonista hi ha una part de mi i dels meus fantasmes.
Així que el text neix de la necessitat de parlar i sanar. Compartir els temes
que m’han acompanyat tota la meva vida i fer-los tangibles. Temes com
la dislèxia, i tot el que m’ha suposat. Durant la infància, era la que no
sabia escoltar, la que vivia a la lluna de València, la que era vaga, la que
era incapaç d’aprendre, d’escriure bé i les seqüeles que ha deixat a dins

la meva personalitat. Després hi ha el tema de
l’homosexualitat, que no m’hi vaig trobar
fins a l’adolescència, però que portava dins
meu des de ben petita i de conviure amb la
necessitat d’estar lluny de Mallorca per poder
alliberar-me i viure l’amor amb plenitud. I per
acabar, de les relacions familiars i el que
he observat a casa. La incapacitat de comunicar-nos, de posar la feina per damunt de tot i
l’haver d’estimar en silenci i de pressa. De conviure dins un espai on l’únic amor que s’ha verbalitzat i exterioritzat, és cap als animals amb
els que hem conviscut al llarg de la nostra vida.
Coloma està explicada des d’un lloc molt vivencial. L’objectiu és que el públic pugui viatjar a través de la història de la protagonista i
que pugui sortir diferent de com ha entrat. En
un moment o l’altre la història t’agafa i
t’obliga a emmirallar-te, sigui a través
d’algun personatge o a través de les vivències de la protagonista. És un text que
tracta uns temes que no deixen indiferent a
ningú, tothom ha tengut una infància, ha tengut una família i ha estimat. Siguis de Mallorca
o no, tots tenim les nostres arrels i Coloma ens
recorda que hi són i que no podem escapar
d’elles. Amb totes les contradiccions i totes les
decisions que es troba la protagonista, Coloma es veu obligada a reivindicar que cadascú
ha de tenir el seu espai de llibertat, el dret
a decidir i de viure la seva pròpia identitat.

IV. L’ESPAI
L’espai està format per un tibulet i al fons tres peces de roba penjades amb un fil que
simbolitzen les etapes més importants de la seva vida, on aniran apareixent durant
el transcurs de l’obra. Les dimensions de l’escenari mínimes han de ser de
4x4, però poden variar segons el teatre. També és pot adaptar a un espai
exterior, tot i que és preferible a l’interior.

DONA: I s’escola, no t’agrada?

COLOMA: Ma mare…

COLOMA: No. No entenc als professors, no sé de
que me xerren.

MARE (seca): Què vols?

DONA: Però els escoltes? (s’apropa) Potser si els
escoltessis, t’agradaria el que diuen.
COLOMA: (no l’acaba de mirar, la sent a prop)
Crec que no sé escoltar.

COLOMA: Res (silenci). Estàs enfadada?
MARE: Ai Coloma, no veus que estic fent feina,
ara has de marejar?
COLOMA: Què vols ser, de gran?
MARE: (se gira, amb roba a les mans i se la troba)
Fuig! Ja som gran (se gira i se la torna a trobar)
Coloma!
COLOMA: Però no ets res.
MARE: (agafa roba del covo) Te pareix poc, dur
sa casa i aguantar-te a tu?
COLOMA: I quina feina és aquesta?
MARE: Ser dona, aquest és sa meva feina: ser
dona.

MARE: Aquest dia el recordaràs tota la vida; jo
encara record el dia de la meva primera comunió
i, abans, no era com ara que ens podem permetre,
una mica de festa. Fa estona, havíem d’anar a missa i fer tot el que ens diguessin però, quan me vaig
posar aquest vestit, me vaig sentir tan…
COLOMA: Guapa?
MARE: No… me vaig sentir a prop de déu i vaig
saber que me protegiria tota sa vida.
COLOMA: I t’ha protegit?
MARE: Clar que m’ha protegit, i molt... m’ha regalat moltes coses i, si no mira’t a tu;(li costa acariciar, però ho fa) tan guapa com ets i tan doneta.
COLOMA: Me trobes guapa?

COLOMA: Ell és l’amo dels porcs i de la família.
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MARINA COLLADO BENNASAR - ACTRIU I DRAMATÚRGA
Formada en Art dramàtic pel Col.legi del Teatre de Barcelona.
Durant la seva trajectòria, ha treballat amb directores i directors com Montse Bonet, Xicu Masó, Marc
Angelet, Jorge Picó, Elies Barberà, Marta Montiel, Thomas Sauerteig, Helena Tornero, Pere Farran, Toni
Lluis Reies, Joan Antoni Sunyer, entre d’altres.També ha fet diversos cursos: escriptura creativa amb
Helena Tornero i Alejandra Jimenez-Cascón, ViewPoints amb Carlota Subirós i Gabriel Olivares, Clown
amb la Lluna Albert, càmera amb Esteve Rovira, Laura Jou, Joaquim Oristrell, Judit Colell. I altres cursos
amb directors com Andrés Lima, Pablo Messiez i Carlota Ferrer. A més de classes particulars de veu
amb Marta Montiel.
Forma part de dues companyies de teatre, cia. S’al.lota i cia. La Fil.loxera, de les quals també ha estat
una de les fundadores. Anteriorment ha participat amb la cia. De mel i sucre, creant l’espectacle “Sis
Misteris”, on van guanyar diversos premis, entre d’ells el de millor interpretació femenina a nivell
nacional, per els Premis Buero Vallejo (Madrid). Amb la companyia la Fil.loxera, ha fet dos espectacles,
“El nen mort damunt la vorera” dirigida per Pere Farran i “Estiu” escrita i dirigida per l’Helena Tornero,
fent temporada a El Maldà i gira per Catalunya.I actualment està dins dos espectacles de creació propia
que son Aquí i ara (distribuida per La Fornal Espectacles) i “Coloma” (distribuida per Cultural-ment
produccions) i produides per Entre Mars.
Des del 2010 ha treballat com a profesora i directora d’escena al Teatre de Manacor, Tracart (vilanova
i la geltrú) i Porta 4 (Barcelona). Entre ells, el seu darrer treball com a directora, és amb la companyia
Idecop, creant l’espectacle “El Sexe, aquell desconegut”.
Més enllà de ser actriu i directora d’escena també ha treballat com a dissenyadora gràfica.
Tota la seva feina a: www.entremars.com

MONTSE BONET JULIÀ - DIRECTORA
Montse Bonet estudia a l’escola Jacques Lecoq, a París, on també realitza el Stage pedagògic i és
llicenciada en Direcció escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat
cursos i tallers amb Monika Pagneux, Zygmund Molik, Cheek by Jowl, Thierry Hschstätter, Adrian
Jackson, Iván Nogales, Serge Nicolaï (Théâtre du Soleil), José Sanchís Sinisterra, Gabriela Izcovich,
Vincent Rouche, Garry Leontiev. Ha treballat com actriu en diverses companyies: L’Ou Nou, El Teatrí,
El Tricicle, Xalàteatre i Stare Loco. Directora de les obres: “Pepoff, història d’un pallasso”, amb Pep
Salvat; “La festa del blat” d’Àngel Guimerà; “Malas Palabras” de Perla Szuchmaher; “Pim, pam,
pum” d’Eugène Ionesco; “La locura que cura” amb Alejandra Jiménez; “L’hort de Can Pitrocs” amb
la companyia La Guilla; “Polièdrica” amb la companyia Polièdrica; “Hoy tu pluma brillará”, amb Pere
Cabaret; “Blanca desvelada” (2015) amb Alejandra Jiménez; “Estima’m que tinc pressa” (2016)
amb la companyia Xucrut Teatre; “Engrunes” (2016) amb la companyia Rumb Teatre; “La perdiu és
de qui la caça” (2017) amb la companyia Tabú; “Tatanka” (Maó, 2017) amb la companyia Minúcia
Teatre; “L’assassí imprevist” (2018) amb Albert Requena; suport a la posada en escena de l’obra
“Para vós” amb Claudia Andrade (Lisboa, 2018); “Coloma” (Manacor, 2019) amb Marina Collado,
companyia Entremars; “Bye, bye Barcelona” amb Maria Karolo’và (Bratislava, 2019); “Porcellana”
amb Ariadna Pastor estrenat al Festival Píndoles de Barcelona (2020). Professora d’interpretació
i directora de tallers en diversos centres i escoles de Barcelona: Col·legi del Teatre, Institut del
Teatre, Moveo i Estudis de Teatre. Funda la companyia BOJUM Teatre (2013) i en dirigeix el primer
espectacle, “Masticació”, a partir del text de Patrick Kermann, que gira per Catalunya i participa en
diversos Festivals de Teatre. El segon espectacle de la companyia, “Deliri a dos” d’Eugène Ionesco, s’estrena al Teatre Akadèmia de Barcelona el 2019 i al febrer 2021 tornarà a fer temporada a
l’Almeria Teatre de Barcelona.

BREU TRAJECTÒRIA DE CULTURAL-MENT PRODUCCIONS (LA DISTRIBUIDORA)
Cultural-ment és una empresa mallorquina dedicada a la gestió, promoció i organització d’esdeveniments i espectacles en viu des de la seva
constitució a finals de l’any 2014. El primer espectacle que duu a terme és “Glosa Musicada” el 18 de gener del 2015 a ses Salines, de
llavors ençà ha dut a terme la producció de diversos projectes tant teatrals com musicals, l’any 2016 va tenir l’orgull d’estrenar els concerts
de producció pròpia “CRÒNICA DE LA NOVA CANÇÓ” en el qual es reinterpretaven temes coneguts de l’època de la nova cançó catalana, i
també estrenava el concert clàssic “ENTRE MONS” concert de Piano i Bombardí. Durant l’any 2017 i junt amb Carlos Garrido començà a
distribuir i produir teatre. El primer espectacle de producció pròpia és “ESTRELLES I TALAIOTS”, interpretada per Xavi Núñez i Rodo Gener, a
la qual es narra l’arribada dels romans a l’illa de Mallorca, l’abril de 2017 estrena “EL VI A LA SANG”, monòleg basat en el món dels vinaters
interpretat per Alex Tejedor i al juny “FRANCISCA SUNYER, L’ANIMA DE CABRERA” obra interpretada per Carme Serna que narra les vivències de Francesca Sunyer a l’Illa de Cabrera durant la guerra civil. A l’estiu de 2017 va ser l’empresa encarregada de programar les Nits
de Raixa, un cicle cultural organitzat pel Consell de Mallorca. El 5 d’abril de 2018 es va estrenar el monòleg de Carlos Garrido interpretat
per Joan Bibiloni amb el títol “MALLORCA MÀGICA”, el 26 de maig la coproducció amb la fira Litterarum “RAMON MUNTANER I LA CAMPANYA
D’ORIENT” interpretada per Josep Mercadal, i el 10 de novembre de 2018 estrenava a l’auditori Municipal de Porreres “ELS ALTRES” obra
de teatre escrita per Salvador Oliva, interpretat pel mateix Oliva, Marga López, Xavi Núñez i dirigida per Luca Bonadei. L’any 2019 produeix
la comèdia “LOSERS” que estrenada el 10 de maig al teatre de Vilafranca, escrita per Marta Buchaca, dirigida per Marga López, i protagonitzada per Clara Ingold i Rodo Gener.

ESPECTACLES I DATES D’ESTRENA
ESTRELLES I TALAIOTS
Estrenat el 28 d’abril de 2017 a Artà,
(2 funcions)
Bunyola, (Raixa) 11 d’agost 2017
Maó, 30 d’agost 2017
Ses Salines, 2 setembre 2017
Alaró, 16 desembre 2017
Porreres, 23 desembre 2017
Muro, 11 març 2018
Sencelles, 19 de maig 2018
Andratx, 17 juny 2018
Inca, 20 juliol 2018
Llucmajor, 10 d’agost 2018

EL VI A LA SANG
Estrenat a Felanitx el 13 de maig de 2017
Bunyola (Raixa) 30 juny 2017

ELS ALTRES
Estrenat a Porreres el 10 de novembre de 2018
Ses Salines, 18 de novembre 2018
Pollença, 23 de desembre 2018
RAMON MUNTANER
Teatre del Mar, 10, 11, 12, i 13 de gener 2019
I LA CAMPANYA D’ORIENT
Llucmajor, 2 de febrer 2019
Estrenat a Móra d’Ebre el 26 de maig de
Sala Delirious, 9 març 2019
2018 (4 funcions)
Inca, 22 de març 2019
Alcúdia, 29 març 2019
FRANCISCA SUNYER
IES Damià Huguet, 1 d’abril 2019
(L’ANIMA DE CABRERA)
Cementiri de Palma, 13 d’abril 2019
Estrenat a Cabrera el 4 de juny de 2017
Bunyola, 14 d’abril 2019
Cabrera, 9 de setembre 2017
Maria de la Salut, 3 de maig 2019
Palma, 31 de maig, 1 i 2 de juny
JO, ODISSEU
CABRERA MÀGICA
Calvià, (Finca Galatzó) 25 d’agost 2019
Estrenat per la companyia Carlos Garrido Estrenat el 23 setembre de 2017 a Cabrera Palma, 3 d’octubre 2019
Escènic al 2014
Cabrera, 15 setembre 2018
Manacor, 24 d’octubre 2019
Felanitx, 26 febrer 2017
Cabrera, 14 setembre 2019
Pollença (Cala St. Vicenç) 28 maig 2017
LOSERS
Fira B (Can Alcover) 22 setembre 2017
PERDUTS A CABRERA
Estrena dia 10 de maig de 2019 al Teatre de
Sa Pobla, (sa Congregació) 27 maig 2018 Estrenat per la Companyia Carlos Garrido
Vilafranca
Sant Lluís, 11 juliol 2018
Escènic a l’estiu de 2014
Ses Salines, 17 de maig de 2019
Inca, 14 setembre 2018
Cabrera, 8 setembre 2018
Campos, 19 de maig de 2019
Eivissa, (Cas Serres) 7 octubre 2018
Felanitx, 1 de juny 2019
Eivissa, (Sa Qüestió) 2 novembre 2018
MALLORCA MÀGICA
Sant Lluís, 14 de juny 2019
Ciutadella, (Platja Gran) 3 d’agost 2019
Estrenat a Palma (Can Balaguer) el 6 d’abril Pollença, 16 de juny 2019
de 2018
Santa Eugènia, 20 de juliol 2019
LA GRAN AVENTURA DE JAUME I
Palma, (Can Balaguer) 12 i 13 d’abril 2018 Portocolom, 4 d’agost 2019
Estrenat per la companyia Carlos Garrido Sant Joan, 13 juliol 2018
Llucmajor, 8 d’agost 2019
Escènic al 2015
Artà, 11 agost 2018
Palma, 20, 21, i 22 de setembre 2019
Sala de plens del CIM 22 desembre 2017 Ses Salines, 1 setembre 2018
Calvià, 30 de novembre 2019
Petra 26 desembre 2017
Santanyí, 12 gener 2019
Bunyola, 15 de desembre 2019
Ses Salines, 23 desembre 2018
Palma, (Sala Delirious) 16 març 2019
Porreres, 11 de gener 2020
Andratx, 5 de maig de 2019
Vilafranca, 30 d’abril 2019
Palma, 14, 15 i 16 de febrer 2020
Pollença, 9 de febrer 2020
Sóller, 5 d’abril 2020
Sóller, 15 de febrer 2020
Maria de la Salut, 8 de maig 2020
Montuïri, 24 d’agost 2020
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