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de Jaume Miró
09/11 a les 19h

Lectures dramatitzades | Nova dramatúrgia balear

N’Hug ha fet un gran canvi en la seva vida.
Un petit canvi que vol canviar-ho tot.
I N’Alba no vol canviar res.
La vida domèstica trasbalsada per una decisió 

que no significa res.
Un món trasbalsat.
Una finestra.
I el poder d’algunes decisions que tot ho canvien.

NaNdi

Fitxa artística

Autor: toni-lluís reyes
Direcció: llàtzer Garcia

Amb enka alonso, Xavier Frau i Guillem 
roman

Durada: 1h

de toni-lluís reyes
09/11 a les 20:30h

en plena crisi de parella, en Marçal i na Isona 
decideixen anar a viure a una masia a la 
muntanya, lluny de la gran ciutat. Poc temps 
després, un dia que torna de la feina, na Isona 

es troba assegut al sofà en Nandi, un immigrant sense 
papers que en Marçal ha decidit aixoplugar a casa. 
Comença, aleshores, una batalla delirant entre en 
Marçal i la Isona per veure què han de fer-ne, d’aquest 
noi negre. I a poc a poc, sense que cap dels dos 
realment se n’adoni, en Nandi entrarà a formar part 
de la seva relació.

Nandi va obtenir el Premi Ciutat de Manacor de Teatre 
2017.

Amb el suport de:



(Cala Millor, Mallorca, 1977)
És Llicenciat en Filosofia, Postgraduat 
en Filosofia contemporània i Especialista 
Universitari en Guió i Produccions de 
Continguts Televisius. Com a guionista i 
dramaturg s’ha format en diferents cursos 
impartits per José Sanchis Sinisterra, Syd 
Field, la factoria de comèdia The Second 
City, Albert Boadella o David Harrower, 
entre d’altres. Ha escrit les obres 
teatrals Noctàmbuls (1997), El funeral 
d’en Singelpeu (2000), Fuga (2003), 
L’Atlàntida (2005), Llata, història d’un 
retorn (2005), Adults Normals (Premi de 
Textos Teatrals Pare Colom 2010), Diari 
d’una miliciana (2009. Premi Teatre 
Principal de Palma 2012), In the backyard 
(2011. 2n Premi Art Jove de Produccions 
d’Espectacles de Petit Format), Panfonteta 
(2013), Dels llargs camins (2014. Premi 
millor espectacle i Premi millor text 2014 
dels Teatres Públics de les Illes Balears), 
La revolució de les coses petites (2015. 
Finalista en el torneig de dramatúrgia 
de les Illes Balears) i Les cançons 
perdudes (2018). Ha estat  també creador 
i codirector del documental Milicianes 
(2018). Així mateix, és autor de diferents 
obres de teatre infantil i autor i director 
d’obres per a diferents edicions de 
Microteatre i Teatre Breu a les Balears. El 
1999 va fundar la companyia Noctàmbuls.

Jaume Miró

Amb el suport de: Amb la patrocini de:

en cartell
del 07 a l’11/11/2018
aMNÈ(i)s(t)ia: say sorry
de chokri Ben chikha
Coreografia: laura Neyskens
Amb graduats de dramatúrgia i 
d’interpretació de l’Institut del Teatre
Institut del Teatre i Action Zoo Humain

propers espectacles
del 14/11 al 08/12/2018
una lluita constant
de carlota subirós i la ruta 40 
Direcció: carlota subirós
Amb alberto díaz, albert prat, alba pujol 
i Maria ribera
La Ruta 40 i Temporada Alta amb el suport 
de la Sala Beckett

del 15/11 al 02/12/2018
la benvinguda
de Marc Guevara
Direcció: Mònica Bofill
Amb Marta Bayarri i santi ricart
Obskené amb el suport de la Sala Beckett

Cia resident 
aquesta temporada

propers cursos amb places 
disponibles
Construir ficcions, destruir realitats (formes de 
representació del món en teatre i més enllà), amb 
davide carnevali 

Viewpoints: Microcosmos / macrocosmos, amb carlota 
subirós

La posada en escena amb dispositius digitals, amb 
Àlex serrano

(Manacor, 1985)
Llicenciat en Filologia catalana i en Art 
dramàtic. Ha actuat en nombroses obres 
de teatre i sèries de televisió (L’Anell 
d’IB3, La Riera de TV3, Hotel Bellavista 
d’IB3). Ha escrit Ulls clucs (2010, segon 
premi Pare Colom), Rolegame (2010, premi 
Nous Creadors), Trencaclosques d’una 
parella (2011, premi Vila de Gràcia), 
Allende vs. Khrusxof (2010, segon premi 
Llorenç Moyà), La llosa (2012, premi 
Llorenç Moyà, publicada per editorial 
Rema2), Neu fosa (2012, segon premi 
Pare Colom (premi de la Xarxa Alcover 
i publicada per Lleonard Muntaner), 
(Ei)xalar (2013, premi Llorenç Moyà), 
Bicicletes ancorades (2013, premi 
Bambolina), Edimburg (2014, estrenada al 
Teatre Principal de Palma), Guium (2015, 
Premi Micalet i Premi de Producció del 
Teatre Principal de Palma) i Nandi (Premi 
Ciutat de Manacor Jaume Vidal Alcover 
2017). És també el responsable del guió de 
la sèrie Amor de cans (IB3).

toni-lluís reyes


