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Marta Barceló i Femenías  

 

(Palma, 28 d'agost de 1973) 

Actriu, guionista, trapezista, escriptora i dramaturga mallorquina.  

Es va formar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es llicencià en Art 
Dramàtic el 1996, en l'especialitat de gest, i a l'escola de circ The 
Circus Space de Londres. Complementà la seva formació amb 
cursos amb Franco de Francescantonio, Philippe Gaulier, Laura 
Hansen, Mariantònia Oliver i Roger Smart.  

Forma part d'una sèrie d'autors-actors que des dels anys noranta del 
segle passat van contribuir a professionalitzar el teatre d'autor 
mallorquí.  

El 2013 el seu espectacle (remor), del qual era coautora, cointèrpret 
i codirectora, va guanyar el Total Theatre Award al Fringe Festival 
d’Edimburg. El 2015 va guanyar el Torneig de Dramatúrgia de 
les Illes Balears amb l'obra Abans que arribi l'alemany. Amb la seva 
obra Tocar mare, el 2016 va guanyar el sisè Torneig de Dramatúrgia 
Catalana a Girona[6] i el festival Temporada Alta, i el 2017 el cinquè 
Torneig de Dramatúrgia de Buenos Aires (TABA).  

També ha destacat el seu pas per la narrativa amb la 
novel·la Lúnia (1996) que va guanyar el Premi Guillem Cifre de 
Colonya i per la televisió amb la sèrie d'IB3 Vallterra, de la qual va 
ser guionista. 

Amb Biel Jordà va fundar la productora Res de Res & En Blanc, que 
aixopluga dues companyies i que ha creat el Centre d'investigació 
escènica (C.IN.E) a Sineu, inaugurat del 2016, del qual és 
codirectora.  

Amb l'obra Zona Inundable, on, a partir de vivències i testimonis 
personals, aconsegueix traslladar el fet dramàtic local d'un desastre 
natural, guanyà el Premi de Teatre Vila de Santanyí 2022.  

                                                             (Extret de la Viquipedia) 
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La 'torrentada'  

 que va 
convertir el 

Llevant al cor 
de Mallorca 

El 9 d'octubre del 2018 es 

recordarà com la data de la 

pitjor catàstrofe de la 

història recent de l'illa                              

 Alexander Cortés 21·10·18|03:45 

 

A la Mallorca de 120 quilòmetres de cap a cap, però on tot queda 

lluny, el Llevant és un cas especial. Per a qualsevol altre 

mallorquí, no diguem per a qualsevol palmesà, Sant Llorenç, Son 

Servera, Artà o Capdepera són el confí del món. Són 

Servera Artà Capdepera Manacor . Tot i això, durant quinze dies el 

Llevant ha estat el cor de Mallorca. Mai la comarca no s'havia sentit 

tan a prop. L'illa ha aguantat la respiració, ha plorat i s'ha 

enorgullit veient el Llevant.  Així es recordarà el 9 d’octubre del 

2018.La data de la torrendada, de la pitjor catàstrofe de la història 

recent de l'illa, serà recordada per la devastació i per dolor de les 

pèrdues, especialment les humanes. Però també per 

la solidaritat de milers de voluntaris. Perquè va ser el dia que el 

Llevant es va convertir al cor de Mallorca. 

Dos-cents vint litres per metre quadrat en una tarda. Tretze víctimes 

mortals. 320 cotxes sinistrats per les aigües. 300 cases afectades 

per les inundacions . Una trentena amb danys estructurals. 220 

animals morts. 4.200 tones de residus retirats en només una 

setmana. Són les dades que permeten reconstruir la magnitud d'una 

catàstrofe on només els qui la van viure poden relatar la por, la 

impotència i la desesperació. 

https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/autores/alexander-cortes.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/mallorca/part-forana/son-servera/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/mallorca/part-forana/son-servera/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/mallorca/part-forana/arta/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/mallorca/part-forana/capdepera/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/mallorca/part-forana/manacor/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/mallorca/2018/10/11/ola-solidaridad-victimas/1355140.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/mallorca/2018/10/14/inundaciones-mallorca-millar-personas-600/1356000.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
https://www-diariodemallorca-es.translate.goog/mallorca/2018/10/14/inundaciones-mallorca-millar-personas-600/1356000.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=gl&_x_tr_hl=gl&_x_tr_pto=sc
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ZONA INUNDABLE AL TNC 

 Sala Petita 

 06/10/2022 al 06/11/2022 

 

Un mosaic de solidaritat, ecologia 
i memòria basat en fets reals, 
escrit per Marta Barceló i dirigit 
per Marta Gil Polo. Els 
personatges d’aquest document 
històric ficcionat es troben en el 
desemparament d’un món 
contemporani que no sap què fer 
amb el seu passat, la seva cultura 
i la seva història. Zona 
inundable és el títol, és l’avís que 
ningú va saber escoltar. 

La imatge principal d’aquest 
espectacle parteix de la memòria, 
en mans d’uns arxivers voluntaris 
que ajuden a explicar aquesta 
història, recuperar una part de la 
identitat i sentir de nou les veus 
del passat. 

Sinopsi 

Sant Llorenç de Bellver, octubre del 2018. Després de quatre hores de pluja 
intensa, un torrent es desborda, inunda un petit poble de Mallorca i causa onze 
morts, diversos ferits i molts danys materials. 
Ben aviat es desencadena una onada de reaccions: una explosió de solidaritat 
sense precedents i una cobertura mediàtica que cada vegada planteja més 
dubtes. Es podria haver evitat la tragèdia? Van funcionar els protocols 
d’emergència? Per què es continua edificant als llindars dels torrents? 
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