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SINOPSIS:

L'advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida 
canvia el dia en què l'Omar, un nen refugiat, cau de la branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida 
per complet i per poder quedar-se amb ell, diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que 
cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls, escolten als testimonis. Mentrestant, l'Omar recorda 
com va haver de fugir d'un país en guerra i com va perdre als seus pares al mar, esperant tenir una oportunitat a la 
vida.



Em dic Omar. 
El meu pare era jardiner i la meva 

mare feia olor de canyella. 
A tots dos se’ls va empassar el mar 

poc abans que arribéssim a la platja. 
Els vaig veure desaparèixer mentre 
flotava en aquella closca de nou al 

costat d’altres desconeguts.
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Buscar la bellesa

Plantejar més preguntes que respostes

Divertir, emocionar… commoure

Teatre per a adults a partir de 4 anys

Parlar del món en el que estem vivint

Riure
Pensar

Crèixer



La meva mare 
em va dir 

que tots els nens 
tenen dret a créixer 

entre les flors
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