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Un xic i una xica joves, o potser no tan joves, vestits de nuvis, rememoren el dia en què tot va començar.

Tot allò que els porta hui ací per a iniciar un viatge al passat recent dinàmic, tendre i amb humor. Una

història familiar, quasi real, en la qual els nuvis juguen i conviden a jugar, a ballar i a somriure, per bé

que tot el que té un inici segurament ha de tenir un final. Esteu convidats i convidades a la cerimònia.

‘Els Nuvis’ és Premi Micalet de Teatre 2019 i Premio Teatro Autor Exprés 2019 de la Fundación SGAE

en la seua traducció al castellà, realitzada pel mateix autor.

 

 

Adrián Novella (València, 1991) és titulat en Art Dramàtic, especialitat d’interpretació textual, per l’ESAD

València, postgraduat en Pedagogia Teatral per l’Institut del Teatre de Barcelona i Màster en Estudis

Teatrals l’Institut del Teatre i la Universitat Autònoma de Barcelona. S’especialitza en dramatúrgies per a

la inclusió del públic i ho plasma en obres com ‘Joc de xiquetes’ (Premi Max del Públic 2018) o

‘Marusxka. Comèdia russa sobre la nostra terreta’ (Premi Micalet de Teatre 2017, publicada per la

Universitat de València). També ha rebut dues vegades el Premi de Teatre Infantil Escalante, amb ‘El

xiquet que volia una falda escocesa’ (2017) i ‘La xiqueta que volia arribar a La Pau’ (2019), i ha fet la

dramatúrgia de diferents obres per a l’ESAD València, l’Escola Coral de Quart de Poblet, Escena

Erasmus i Russafa Escènica. Treballa com a mestre de teatre per a diferents centres i institucions i és

membre fundador de Bullanga Compañía Teatral, que representa, sota la seua direcció, gran part dels

seus textos.


