I. 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 i ideològic que suposa el turisme.
Coloma va nèixer a partir d’una conversa amb ma mare. Jo volia escriure sobre Mallorca, la seva
gent i les tradicions 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 l’història de na Coloma.
MARINA COLLADO BENNASAR
(actriu, dramaturga i productora de Coloma)
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III. LA DIRECTORA
Coloma neix del desig...
La Marina ha escrit aquest text des
del desig d’expressar-se com a dona,
com a escriptora, com a actriu.
Neix del desig de compartir la seva
relació amb els paisatges que li són
propers; paisatges que tenen a veure
amb la terra, amb la família, amb
l’entorn a voltes aspre, a voltes
tendre; paisatges sempre emocionals.
Coloma neix del desig d’expressar-se
de manera honesta, mirant de cara i
sense prejudicis.
I m’he apuntat al carro dels desitjos
de la Marina volent acompanyar-la
en la posada en escena tot mantenint
intacte l’esperit que la va impulsar a
escriure Coloma i a voler tirar
endavant el projecte.
Un plaer!
Montse Bonet
(directora)

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: Ma mare…

COLOMA: Guapa?

MARE (seca): Què vols?

MARE: No… me vaig sentir a prop de déu i vaig
saber que me protegiria tota sa vida.

COLOMA: Res (silenci). Estàs enfadada?

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?

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 el meva feina: ser dona.

COLOMA: Ell és l’amo dels porcs i de la família.

DONA: I s’escola, no t’agrada?
COLOMA: No. No entenc als professors, no sé de
que me xerren.
DONA: Però els escoltes? (escolta resposta, 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.

VI. L’ESPAI
L’espai tan sols està format per un tibulet i al fons tres peces de roba
que simbolitzen les etapes més importants de la seva vida, i aniran
apareixent durant el transcurs de l’obra.

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. Coloma és el retrat d’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 d’onze personatges que l’acompanyen des de la seva infantesa fins a l’edat adulta.

LLUÏSA FEBRER

L’objectiu principal de Coloma és que la
gent surti diferent de com ha entrat.
El públic tendrà un paper molt actiu en la
narració i lluny de ser passius, hauran de fer
ús de la seva imaginació per fer un viatge en
el temps, i així poder entendre millor el seu
bagatge cultural.
Coloma reivindica que cadascú ha de tenir
el seu espai de llibertat per poder decidir
cap on anar, sense pressions i per això gratarà ben fort entre les seves arrels per saber
quin camí vol agafar.

MARINA COLLADO

MARINA COLLADO BENNASAR - ACTRIU I DRAMATÚRGA
Des de l’any 1997, he participat d a la mostra de teatre escolar de Manacor. Allà on vaig descobrir
la meva vocació d’artista. Així que a l’any 2010 em vaig instal.lar a Barcelona, per formar-me com a
actriu al “Col.legi del Teatre de Barcelona”. Durant la meva trajectòria, he treballat amb directores i
directors com Xicu Masó, Marc Angelet, Jorge Picó, Elies Barberà, Marta Montiel, Thomas Sauerteig,
Helena Tornero, Toni Lluis Reies, Joan Antoni Sunyer, entre d’altres.
Actualment formo part de dues companyies de teatre, “S’al.lota” i
“La Fil.loxera”, de les quals també he estat una de les fundadores. Anteriorment he participat amb
la cia. De mel i sucre, que vàrem fer l’espectacle “Sis Misteris”, on vàrem 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, hem 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.
A la televisió, he participat al capítol 992 de la serie “La Riera”, TV3,
i a la TV-Movie FASSMAN de Joaquim Oristrell, TV3.
A l’any 2013 em vaig introduir al món del cinema fent el “Master d’interpretació davant càmera” a
l’escola El Timbal. També ha fet diversos cursos de Clown amb la Lluna Albert, càmera amb Esteve
Rovira, Laura Jou, Joaquim Oristrell, Judit Colell, entre d’altres.
També he fet un curs d’escriptura creativa amb l’Helena Tornero i un de “ViewPoints” amb Carlota
Subirós. A més de classes particulars de veu amb Marta Montiel.
A més d’actriu he treballat com a directora de escena, com a dramatúrga i dissenyadora gràfica
Tota la meva 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” (2017) amb la companyia Minúcia Teatre;
“L’assassí imprevist” (2018) amb Albert Requena; suport a la posada en escena de l’obra “Para
vós” (2018) amb Claudia Andrade. 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 seu segon
espectacle, “Deliri a dos” (2018), obra d’Eugène Ionesco, es va estrenar al Teatre Akadèmia de
Barcelona (gener-febrer 2019). Actualment treballant en la direcció de l’obra “Coloma” (2019) amb
la companyia Entremars (Marina Collado).
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