


I. SINOPSI 
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. 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.
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Coloma, a l’Escenari Brossa, és un 
monòleg preciós en tots els sentits de 
Marina Collado Bennasar, interpretat 
amb molta delicadesa per ella mateixa, 
sota la direcció de Montse Bonet. 

Nicolas Larruy 
www.espectaculosbcn.com

Coloma, es una joya pequeña, desnuda 
de artificio y con una magnífica 
intérprete que se multiplica para 
expresar un relato familiar, íntimo, 
duro e iniciático que también 
referencia una época, una Mallorca 
que se desplerezaba para mirar al 
mundo y, sobre todo, dejarse mirar, 
Marina Collado, dirigida por Montse 
Bonet, ha hecho la dramaturgia y 
despliega un catálogo de registros que 
van de lo hilarante a lo oscuro, a veces 
casi sin transición. La historia de esta 
niña-adolescente-adulta, estraña en 
tierra propia, invitaba al costumbrismo 
y en cambio despega de una manera 
sutil, evoluciona hacia temas y 
coordenadas más universales, sin 
subrayados ni manifiestos, y llega a 
referenciar una sociedad de contrastes. 
Y todo ello en poco mas de una hora. 
Una revelación. 

Rafel Gallego 
Diario de Mallorca 

Marina Collado Bennasar ens crea un 
seguit de personatges plens de vida 
que, en molts aspectes, són molt 
reconeixibles, perquè són com tots 
nosaltres. No sembla que tinguin res 
d’especial, però vessen vida. I amb 
aquest muntatge Coloma ens diu que 
nosaltres, el públic, també vessem 
vida. 

Nicolas Larruy 
www.espectaculosbcn.com

• El millor de l’obra: Marina 
Collado Bennasar. En tot: el text, la 
interpretació, i el seu meravellós 
accent mallorquí que enamora. 

• El pitjor de l’obra: Que estarà 
massa pocs dies en cartellera. 

Nicolas Larruy 
www.espectaculosbcn.com 

IV. LA CRÍTICA

Preciós vol, el d'aquesta Coloma 
La senzillesa de la trama, explicat amb 
honestedat genera una empatia que 
tothom celebra. I que ho narri una actriu 
amb l’accent mallorquí, que, com Coloma, 
comença a fer el primer vol a l’escena, 
també reforça aquesta sensació de petit 
privilegi. 

Jordi Bordes 

Recomana.cat
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V. EL PÚBLIC





VI.






