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«He nascut d’una mare que
m’ha deixat ser qui era»

Fina Miralles
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“Els Falciots és la història d’una mare, una filla i una 
mort d’infància amagada darrere un llarg silenci. 
Aquest silenci amaga les ferides del passat de les 
que ningú es va fer càrreg. La Sílvia ha de tornar a 
Mallorca per acomiadar-se de la seva àvia que 
s’està morint. La tornada dels falciots li recorden 
la incapacitat d’arrelar, d’estimar(se) i de ballar.

Poc després de la seva arribada apareixerà la 
Lola, una al·lota sorda de qui s’enamorà i juntes 
s’acompanyaran a recordar aquella dansa que ja 
formava part de l’oblit.”

Un projecte que vol donar llum als traumes 
d’infància a través d’uns personatges femenins 
complexos i amb una forta dualitat. 

I.  PROPOSTA ARTÍSTICA





II. ARGUMENT
‘ELS FALCIOTS’

La Sílvia, la protagonista d’aquesta història, és una al·lota que des de ben jove 
va agafar la maleta per anar-se’n de Mallorca amb el pretext de conèixer 
món i poder treballar del que sorgís per continuar viatjant. Sempre va tenir el 
suport de la seva mare per fer el que sentís, mai no la va retenir per quedar 
a Mallorca i treure’s una carrera com la resta de les seves amigues. Durant 
aquests anys de viatge, la Sílvia, es va anar convertint amb una dona forta 
i amb recursos. Sempre ha anat trobant la manera de poder solucionar els 
problemes i sobreviure amb molt poquet. Fins aleshores ha estat feliç de 
poder viure amb llibertat i de no tenir lligams amb res, ni amb ningú.

L’obra comença amb la tornada de la Sílvia a l’illa, la seva mare l’avisa que la 
padrina està molt malalta i que hauria de tornar si vol acomiadar-se d’ella.

Després de tant de temps fora, tornar sempre és un començar de nou i a la 
vegada és com si res hagués canviat. A Mallorca haurà de viure a casa de la 
seva mare, un espai que inevitablement li farà reviure el passat del qual va 
fugir temps enrere.

La seva padrina mor poc temps després d’ella arribar, així que quedaran la 
Sílvia, la seva mare i un silenci que cap de les dues vol mirar de cara. La seva 
mare li demana que l’ajudi amb el funeral, però la Sílvia és incapaç de ser-hi, 
vol tornar a fugir, però aquesta vegada la maleta pesarà i ja no serà tan fàcil 
agafar un avió. Així que decidirà escapar-se de la seva mare i passar poc 
temps a casa.

Durant un vespre de festa, en un bar d’ambient coneixerà a una al·lota, la Lola, 
ella és sorda i la comunicació d’entrada serà complicada, però l’atracció que 
sentiran mútuament les portarà a passar una nit juntes, una nit, que per la 
Sílvia, suposarà un abans i un després. Innocentment, la Lola, li proposarà un 
joc i li demanarà que balli per ella poder sentir la música a través del seu cos, 
la Sílvia d’entrada es resistirà, però finalment acabarà acceptant el joc. No 
havia ballat d’ençà que s’havia mort la Naha, la seva millor amiga d’infància, 
el ball per elles era una manera de demostrar-se l’amor que sentien una per 
l’altre. La dansa farà que el seu cos recordi el dolor del passat.

La Lola li farà sentir un espai de seguretat que mai havia tengut i s’aferrarà a 
aquest amor per poder suportar el dolor. Així que, poc després de conèixer-se, 
agafarà les coses de casa de la seva mare i s’instal·larà a l’apartament on viu.

Ella es bolcarà per ajudar a la Sílvia a afrontar les dificultats que li suposarà 
reviure el trauma. Tot i que posarà molta resistència amb l’ajuda, a poc a poc, 
serà capaç de tornar al terrat on de petites jugaven amb la Naha on anaven 



a rebre els falciots que arriben cada any amb el bon temps. Podrà tornar a ballar, 
i fins i tot, podrà donar classes de dansa a l’escola on també treballa la Lola. 
S’afrontarà a converses difícils que tenia pendents i no li quedarà un altre remei 
que començar a arrelar.

Però tot aquest esforç acabarà desgastant la relació, la Lola també té unes necessitats 
que la Sílvia no ha pogut donar-li. Així que la incapacitat de comunicar-se mútuament, 
farà que la Lola necessiti tornar a Canàries i deixar Mallorca a rere durant un temps, 
cadascuna ha de prendre el seu propi camí i sanar-se individualment.

La Sílvia acabarà tornant a casa seva, i es retrobarà amb la seva mare després de tot 
el viscut amb la Lola i s’adonarà que més enllà d’una mare, també hi ha una dona que 
ha fet tot el que ha pogut per protegir-la i estimar-la.



«Pero ¿cómo reconocerlo entre
 tanta palabra hueca?
¿Habría que callar?
¿Estará en el silencio la verdad?
¿Será posible el silencio?
¿Será posible encontrarse allí?
Se supone que hay mucho por decir.
No tenemos otra cosa que palabras. 
Y yo no quiero callar. 
Quiero entregarme a las palabras. 
Ser hablado por ellas.»

Pablo Messiez



III. TRACTAMENT DRAMATÚRGIC
 DEL PROJECTE

Els temes que em travessen i que tracto a les meves obres son la família, les relacions 
personals i la dissidència. 

Amb “Els Falciots” ho explicaré a través una història dramàtica però sense caure amb el 
victimisme ni la llàgrima fàcil.

Agafant de referència autores i artistes com Fina Miralles, Hirokazu Koreeda, Pablo Messiez, 
Claudia Cedó, entre d’altres; vull crear una història amb un llenguatge que té en compte la 
profunditat de la paraula, les emocions i sobretot la complexitat humana.

La història es tractarà a través de tres dones, totes elles no normatives travessades per 
violències que han condicionat tota la seva vida.

La Sílvia, una dona lesbiana, que de petita es va enamorar de la seva millor amiga i que va 
morir d’una malaltia.

La Glòria, una mare marcada per ser de classe mitjana-baixa, en un temps on ser mare soltera 
no era ben vist. Ha dedicat la seva vida al benestar de la seva filla i després al de la seva mare 
quan va envellir.

La Lola, és una dona sorda i lesbiana, que ha fet el que ha pogut per encaixar dins una societat 
on els grups minoritaris son silenciats i apartats. Tot i així, ella s’ha criat en un ambient on mai 
l’han fet sentir diferent.

IV. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Els Falciots és una obra de teatre de text. Una història dramàtica que sorgeix de la necessitat de 
parlar sobre els processos traumàtics en la infància. Tracta l’impacte i les seqüeles que 
generen aquestes ferides emocionals si no se sanen a temps i de la manera que tenim 
de relacionar-nos amb elles.

És una obra de teatre d’entre 60 i 90 minuts de durada, representada per 4 actrius. La història 
s’explica principalment a través de la paraula però la dansa també hi té un pes important, 
així com la música que ofereix música en directe una de les quatre intèrprets. 

Un dels personatges principals és una persona sorda, representada per una actriu sorda. És per 
això que les projeccions visuals són imprescindibles ja que inclouen subtítols dels diàlegs per 
tal que sigui una representació inclusiva amb les espectadores sordes..



V. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
La gestió emocional és quelcom que no li dediquem ni el temps ni l’atenció suficient a 
l’hora de cuidar-nos i cuidar el nostre entorn. Aquest projecte té la intenció de mostrar 
un procés de sanació a través de la comunicació i del cos per tal de posar llum sobre 
aquesta qüestió, que considerem imprescindible pel benestar personal i social; i tan poc 
prioritària en la cultura occidental on vivim.

Dins d’una societat patriarcal, les dones sempre hem hagut de fer-nos càrrec de les cures 
i la gestió emocional que comporten. La invisibilització d’aquest treball comporta, entre 
d’altres coses, que sovint ho afrontem sense eines suficients per fer-ho dignament.

A l’hora d’estimar i saber estimar, ens veiem condicionades per un concepte de família 
arcaic i des del prisma de l’amor romàntic i monògam, un model misògin basat en les 
relacions de poder. Calen crear referents de vincles emocionals que s’allunyin d’aquest 
model, històries que posen al centre la resolució i gestió dels conflictes intrapersonals 
de maneres que busquin l’enteniment i reparació de totes les persones implicades.



VI. EQUIP ARTÍSTIC ‘ELS FALCIOTS’
Si aconseguim els recursos necessaris per tirar endavant el projecte, la idea és poder 
comptar amb un equip artístic i tècnic cent per cent compost per dones i dissidència.

(Equip en procés)

Graduada en Art Dramàtic 
a l’especialitat 
d’interpretació textual 
a l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les Illes 
Balears, ESADIB (2014-18). 
Formada en dansa 
contemporània i ballet a 
l’escola 9 Espai Escènic 
(des del 2010) amb Mireia 
Sans i Mar Moreno. Ha 
realitzat cursos intensius 
amb Pau Aran, ballarí del 
Tanztheater Wuppertal – 
Pina Bausch i amb Aleix 
Mañé, ballarí del CND. 
Grau elemental de música 
a l’escola de música Mè-
tode Ireneu Segarra. Curs 
l’actriu creadora (teatre 
físic, 15h), Moveo. 
És una de les actrius 
protagonistes de la nova 
serie d’IB3, “Sicilia sense 
morts”. 

Actriu sorda, que es 
defineix com una 
apassionada de l’art 
en totes les seves 
expressions, 
des de la fotografia, la 
dramatúrgia, pintura, 
la dansa i, per 
descomptat, la 
interpretació. 

Ha treballat en diversos 
projectes del CDN 
(centro dramatico 
Nacional),  com serien les 
obres ‘Caligula murió. yo 
no’ , ‘Tribus’, ‘Madre 
Coraje y sus hijos’, 
‘Cascaras Vacias’, entre 
d’altres.

És una de les veus més 
prometedores de les Illes 
Balears. 

Creu que la música neix 
del sota ventre i no de 
l’academicisme, que 
l’art d’Apol·lo truca i tu el 
deixes entrar i no al 
revés. Amb aquesta idea 
i un projecte intimista, 
subtil i càlid, va guanyar 
la 14 edició del Concurs 
Sons de la Mediterrània 
i ara, li està canviant la 
vida. 

Actualment s’està 
graduant a l’ESADIB a 
l’especialitat 
d’interpretació textual.

Mar Fiol
ACTRIU I BALLARINA

Àngela Ibáñez
ACTRIU

Mar Grimalt
ACTRIU I CANTAUTORA



VII.  
LA DISLÈXICA
És un projecte que neix a partir de 
l’error i darrere aquest error hi ha 
dues dones amb ganes d’explicar 
històries que parlin dels referents 
invisibilitzats.

Elles tenen la necessitat de fer 
accessibles les narracions que, 
al seu moment, no els hi varen 
contar o fins i tot que els hi 
varen negar.  

A través del teatre, han trobat un 
llenguatge comú per poder donar 
llum a tot allò que volen reivindicar.

El projecte va néixer al 2018 amb 
la companyia Entre Mars fundada 
per la creadora escènica 
Marina Collado-Bennasar, on s’ha 
donat a conèixer amb espectacles 
com “COLOMA”, “UN DIA SENSE 
TURISTES”, “LES MARGINADES” i 
“AQUÍ I ARA”. 
(més info a www.entremars.com) 

I a l’any 2022, Mar Millet Català es 
va introduir al projecte com a 
productora de la companyia. 

Amb la intenció de créixer i 
complementar-se, treballant 
plegades en la producció i la 
investigació de nous projectes.



VIII.  UNA OBRA PRÒPIA
L’obra que cal remarcar dins la seva carrera és ‘Coloma’. La segona obra de teatre 
representada i la primera que va publicar. Un text que va marcar un abans i un 
després dins la seva carrera com a dramaturga. És on va trobar un estil propi i un 
motor de creació escènica.

Les històries que escriu son travessades per temes com la família, la identitat illenca, 
les relacions humanes i la dissidència. Sempre explicades amb molta veritat i amb un 
punt autobiogràfic que fa que puguin partir d’un treball personal i una profunda 
transparència i fragilitat que l’espectador inevitablement acabarà interpel·lat i 
vibrant amb la història. 

SINOPSIS ‘COLOMA’

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. Coloma 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 ideològic que suposa el turisme.

Coloma 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.



IX.  TRAJECTÒRIES

MARINA COLLADO-BENNASAR, NASCUDA A MALLORCA L’ANY 1992

La seva carrera com artista va començar des de ben petita al Teatre de 
Manacor actuant, dirigint i escrivint les seves pròpies obres de teatre. Allà 
és on va poder dur a terme més d’una quinzena d’obres. Durant tota la seva 
infància i adolescència va dedicar moltes hores a veure i a fer teatre, aquesta 
va ser una base imprescindible per a dia d’avui poder tenir un ampli recorregut 
dins les arts escèniques.
 
Als 18 anys es va traslladar a Barcelona per formar-se professionalment com 
actriu al ‘Col·legi de teatre de Barcelona’ i com a dramatuga a la ‘Sala Beckett’. 
Fins a dia d’avui s’ha anat formant i treballant en diverses disciplines per poder 
conéixer el teatre des de diferents punts de vista. Aquesta visió li ha ajudat a 
entendre l’ofici passant per varis llenguatges que l’ajuden a trobar una veu 
pròpia dins cada història que necessita dur a escena.

Com actriu ha treballat amb directores i directors com serien; Helena Tornero, 
Marc Angelet, Montse Bonet, Xicu Masó, Pere Farran, Jorge Picó, Toni Lluís Reies, 
Marta Montiel, Elies Barberà, entre d’altres. A més, des de l’any 2012, 
ha treballat en companyies com ‘De mel i sucre’, ‘La Fil·loxera’, ‘cia. s’Al·lota’ i
‘Entre Mars’, on ha pogut desenvolupar-se com actriu, creadora i productora de 
diversos espectacles. També és on s’ha iniciat com a dramaturga amb obres 
com ‘Aquí i ara’ distribuïda per La Fornal espectacles i ‘Coloma’ distribuïda per 
‘Cultural-ment’ i ‘Tria d’espectacles’, amb la qual ha pogut fer temporada a 
l’Escenari Joan Brosa (Barcelona ), al Teatre Principal de Palma, al Teatre Mar 
i terra i ha pogut fer gira per Mallorca i Catalunya.

Aquest 2022 ha sigut finalista del ‘Torneig de dramatúrgia de les Illes Balears’ 
amb l’obra ‘Un dia sense turistes’ i és una de les autores residents del projecte 
‘Tutories Teatrals del Teatre Principal’ amb l’obra ‘Les marginades’.



MAR MILLET CATALAN, NASCUDA A PALS L’ANY 1994

La relació amb el teatre comença de la mà de la seva àvia, la qual s’encarrega 
de descobrir-li els escenaris de Barcelona un cop comencen a viure juntes en 
aquesta ciutat.

La curiositat per entendre el món i les relacions humanes la va portar a estudiar 
antropologia. Més endavant, la voluntat de poder-ho explicar, la va dur a 
formar-se en periodisme literari i així aprendre a utilitzar la ficció per 
representar el que ens envolta. El seu amor per la literatura ara el comparteix 
a la biblioteca comunitària del seu barri i participant en diferents projectes 
culturals autogestionats.

Recentment ha format part de la Casa d’Oficis de l’Espectacle i Indústries 
Creatives de Barcelona Activa, especialitzant-se en producció i regidoria 
d’espectacles en viu. És allà on es coneixen amb la Marina i es proposen 
començar a explicar històries juntes.

CONTACTE
608 286 985 (Mar Millet)

ladislexicaproduccions@gmail.com


