


De què tens por? Del coco, la tempesta, estar sola o que et 
pillen copiant? 

Fora pors! BUH!

Vine ací i podràs saltar damunt del llit sense parar!
I embrutar les parets i xapotejar al bany fins a bussejar!
Mastegar i fer soroll amb un xiclet gegant,
i llançar els mocs i pintar amb les mans!
Si no és prou amb tot açò, pots escopir, trastejar i molestar!
Benvinguda al món de portar-se fatal!

“ “



 Tot prenent com a referent els relats de Charles Dickens, 
naix Buh!, un musical contemporani amb titelles en què els xi-
quets i les xiquetes gaudiran amb el millor ritme, una escenografia 
sorprenent, música original i coreografies arriscades. Buh! conta 
la història d’Eva, una xiqueta intel·ligent i divertida que no es por-
ta massa bé últimament perquè passa molt de temps sola a casa. 
Eva està farta de tot i per això s’escapa a un lloc secret, on rebrà la 
visita de tres fantasmes molt especials que l’ajudaran a entendre els 
seus dubtes i a afrontar les seues pors a través d’una gran aventura. 
Fer-se major pot ser complicat! L’acompanyes?



 Teatre de l’Abast és una companyia de teatre valenciana que aposta 
pel teatre físic i multidisciplinari. La companyia naix el 2016, després de molts 
anys de formació i investigació en l’àmbit del teatre físic i el moviment. 

ROB el seu últim espectacle, coproducció amb Zero en Conducta, ens endinsa, 
amb el treball físic, d’ombres, titelles i objectes, en una proposta contemporà-
nia sobre les migracions i els refugiats. El protagonista, Ramon Rodenas, ha 
sigut candidat als Premis Max 2019 pel seu paper en l’obra i va ser guardonat 
amb el premi a Millor Interpretació Masculina de Teatre per l’AAPV. 

Molt de soroll per no res un clàssic shakespearià renovat. Una dramatúrgia 
juganera i una proposta escènica àgil en la qual destaquen un repartiment 
nombrós i la facilitat de passar del drama a la comèdia. 

Lluna, dos i tres! és l’espectacle per als més menuts que ens transporta a la 
Lluna, on Pau aprén a cuidar la naturalesa, a treballar en equip i a valorar que 
les diferències són enriquidores.

 LA FAM és una companyia de teatre de carrer que naix l’any 2014 a la 
ciutat de Vila-real (Castelló) de la inquietud d’un experimentat equip d’actors, 
actrius i músics amb la intenció de treballar nous codis i estètiques escèniques 
que transformen el carrer en un espai no convencional. Des del nostre inici en 
2014, no hem parat d’arriscar al carrer, transgredint amb les nostres propostes 
i acostant el teatre i les arts de carrer a nous públics, caracteritzant-se així la 
nostra produccions per la potent i visual posada en escena i el seu compromís 
amb les propostes escèniques amb missatge buscant la reflexió de l’espectador. 

En estos anys LA FAM Teatre ha tingut tres diferents línies d’acció: Els espec-
tacles d’arts de carrer innovadors, els espectacles itinerants per a cavalcades i 
els espectacles per a esdeveniments de gran format. 

En el 2016, la companyia va assumir la direcció de nous festivals d’arts escè-
niques com: El MUT! de Castelló, el FESTAM! d’Almassora, Al CARRER! de 
Gilet, A RAS! d’Orpesa o SEU-TE! de Borriana.

Idea original: Lucía Aibar i Victoria Mínguez // 
Direcció escènica: Lucía Aibar i Victoria Mín-
guez // Autoria: Manuel Maestro // Dramatúrgia: 
Lucía Aibar, Manuel Maestro i Victoria Mínguez 
// Repartiment: Neus Alborch, Rebeca Artal-Da-
to, Estela Domínguez, Aina Gimeno i Juanma 
Picazo // Composició musical: Carles Rodenas 
// Lletres: Lucía Aibar, Manuel Maestro, Carles 
Rodenas i Ramon Rodenas // Coreografia: Cris-
tina Fernández // Disseny d’escenografia: Txema 
Rico // Construcció d’escenografia: Oriol Casso 
Samsó // Disseny i construcció de titelles: Vicen-
te Andreu i Muppetece // Disseny d’il·luminació: 
Sergi Heredia Gallén // Disseny i realització de 
vestuari: Pascual Peris // Assessorament vocal: 
Mary Porcar // Fotografies i vídeo: Lluerna Crea-
ció Audiovisual // Disseny gràfic: Laura Valero 
// Assessorament lingüístic: Neus Alborch // Pro-
ducció executiva: Lucía Aibar, Sergi Heredia Ga-
llén i Victoria Mínguez // Ajudant de producció: 
Ramon Rodenas // Músics: David Andreu, Jordi 
Ases, Iván Cebrián, Albert Climent, Joan Codi-
na, Carlos Ferrer Peralta, Vicent Gil, Paula Her-
vás Borrull, Genís Ibáñez, Carles Rodenas, Salva 
Pérez, Adriana Valeria Sena Alcover, Óscar Vila 
i Dani Zaragoza // Comunicació: Mar Sanjuán 
// Distribució: Débora Esteve // Agraïments: Ge-
nís Ibáñez, Hugo Blasco, Salva Muñoz, Encar-
na Dolz, Mario Tébar, Naima, Carmeta, Lucía 
López, Victoria Garrigues, Pepe Mínguez, Laura 
Valero, Miquel Vinyoles  i Goku.
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