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 Quan Rob va pujar a este vaixell, no sabia que mai arribaria 
a la destinació. Potser el destí li tenia reservat eixe lloc, una illa en 
la qual l’únic que trobaria és a ell mateix.

 Quan la vida camina a la deriva, és difícil saber quin és el 
nostre port. I, mentre venen a rescatar-nos, la imaginació es con-
verteix en el nostre únic bot salvavides.

 Estimat públic, gràcies per venir a acompanyar Rob en la 
seua soledat. Però no li criden, no li diguen res, no els podrà es-
coltar, ja que l’illa, encara que semble que està fora, en realitat 
està al seu interior. Així que relaxen-se, seguen i… bon naufragi.

01. Sin  psi

02. Les c  mpanyies

 Teatre de l’Abast és una companyia valenciana, dirigida per Victoria Mínguez 
i Lucía Aibar, que aposta pel teatre físic i multidisciplinar.

 La companyia es consolida l’any 2016, després de tres anys d’investigació sobre 
el teatre físic, el moviment, la interpretació i la veu, amb una formació continuada de 
la mà de professionals del sector, com Jesús Muñoz, Ramón Moreno, Idoya Rossi, 
Luis Meliá o Estrella Estévez.

 En Teatre de l’Abast s’aposta per posades en escena espectaculars, obres molt 
visuals en què els cossos dels actors i les actrius tenen una gran expressivitat i en les 
quals es treballen diferents disciplines, com la dansa, els titelles, les ombres xineses, la 
commedia dell’arte, les acrobàcies, la música...

Teatre de l’Abast

 Actualment, tenen en gira dos espectacles. Un d’ells, adreçat a pú-
blic adult, és Molt de soroll per no res, de William Shakespeare, dirigit per 
Fabio Mangolini, amb sis actrius i actors que apropen a l’actualitat el clàs-
sic shakespearià. Un espectacle en el qual la comèdia i el drama cohabiten 
a través de jocs escènics, balls, màscares i enginy. Una posada en escena 
elegant i transgressora. L’altre espectacle, adreçat als més menuts, és LLu-
na, dos i tres!, amb direcció de Laura Valero i escrit per Isabel Martí. Ple 
de màgia, amb elements escènics senzills però potents i amb un acurat 
treball en valors com l’amistat, el respecte i l’ecologia.

 Teatre de l’Abast també treballa el vessant pedagògic. A més de 
dirigir l’Escola de Teatre Permanent d’Alboraia des de fa 5 anys, imparteix 
cursos, tallers i monogràfics de teatre físic, teatre textual i commedia de-
ll’arte.



 Zero en conducta, Teatre del Moviment és un projecte creat el 2011 
per José Antonio Puchades (Putxa), amb la intenció d’explorar el potencial 
expressiu de diferents arts escèniques relacionades amb el moviment. La seua 
investigació se centra en la unió del mim corporal, la dansa, els titelles i el 
teatre físic, en general. La seua trajectòria comença amb Nymio: teatro digital, 
un espectacle que, des de la seua estrena, ha sigut representat més de 300 
vegades en 16 països d’Europa, Amèrica i Àsia, i que ha guanyat tres premis a 
millor interpretació. El mateix any puja a bord Julieta Gascón com a codirec-
tora, codramaturga i intèrpret, i la companyia prepara Allegro ma non troppo, 
espectacle amb el qual consolida el seu particular llenguatge escènic tot am-
pliant les possibilitats corporals. Més tard, estrena La dernière danse de Brigitte, 
en què s’incorpora a Zero en conducta David Maqueda com a assistent de 
direcció, codramaturg i tècnic de llum i so. Continuen les seues produccions 
amb la creació de Trashhhhh!!!, un migmetratge teatral que, a pesar de no ha-
ver sigut estrenat oficialment, ja ha recorregut diversos escenaris del món i ha 
rebut, fins i tot, el Premi a Millor Espectacle en el Festival de Titelles de Haifa 
(Israel). La seua darrera producció és He man hé, amb la qual la companyia 
creix, incorpora tres ballarins i titellaires més sobre l’escenari per a donar àni-
ma a un titella amb la unió dels seus cinc esperits.

 Zero en Conducta també es dedica a la docència, centrada en la ma- 
nipulació d’objectes, el mim corporal, l’assessorament artístic i la producció 
audiovisual. Tot això basat sempre en el llenguatge del moviment i les seues 
diferents disciplines, per a enriquir la particular investigació que la companyia 
realitza.

 Diplomat i especialitzat en Direcció de Mim Corporal 
Dramàtic a l’Escola Internacional de Mim i Teatre Físic MO-
VEO, de Barcelona. Diplomat en Art Dramàtic al Col·legi del 
Teatre, de Barcelona. Completa la seua formació amb cursos 
de dansa amb Sol Vázquez, Cecilia Colacrai, Nil i Pol Fruitós 
i Pau Aran, de Pina Bausch Company, i amb cursos de clown 
i hip-hop. Compta amb una àmplia experiència com a actor i 
director teatral en nombrosos espectacles, d’entre els quals 
destaca el treball per a la seua companyia Zero en Conducta, 
amb títols guardonats amb nombrosos premis, com Nymio 
(2011), Allegro ma non troppo (2014), Trashhhhh!!!, La Dernière 
danse de Brigitte (2016), Eh man hé (2018). Com a pedagog, 
imparteix cursos de tècnica Decroux, manipulació d’objectes 
i titelles en diferents centres d’Europa.

 Actriu mexicana, ballarina i titellaire. La seua formació, 
encara que eclèctica, sempre s’ha centrat en el moviment. El 
mim corporal és la seua base: ha estudiat a les escoles MOVEO 
(Barcelona), OMNIBUS (Canadà) i amb Thomas Lebhart. Pel 
que fa a la dansa, ha investigat a l’escola Aérea Danza, amb 
professors com Laia Santanach, Kiko López, Jordi Ross, 
Pau Aran, amb la companyia Peeping Tom Theatre, etc. És 
també directora de Zero en Conducta, companyia amb la 
qual ha recorregut més de 20 països i que ha estat premiada 
en 14 ocasions. Centra la seua investigació en la fusió del tea-
tre, la dansa i els titelles. La pedagogia d’estes disciplines és 
també un dels seus punts d’interés

03. L’equip

José Puchades (Putxa)

Julieta Gascón

Direcció

Zero en Conducta



 Ramon Rodenas és llicenciat en interpretació textual per l’ESAD de València. 
Cursa sis mesos a l’escola Rose Bruford de Londres. Complementa la seua formació amb 
estudis de música, cant, dansa i altres disciplines de teatre físic, com el mim corporal 
dramàtic.

 Darrerament, l’hem pogut veure en l’espectacle musical Tic-tac, una producció 
de l’IVC, dirigida per Carles Alberola i premiada amb el MAX al Millor Espectacle Musi-
cal 2018. També en Les tres porquetes, de la companyia l’Horta Teatre, coproduïda amb 
Eventime Produccions i dirigida per Roberto García i Idoya Rossi; en el musical L’ane-
guet lleig, d’Albena Teatre, dirigit per Carles Alberola i guanyador del MAX al Millor 
Espectacle Musical 2016, en El nou Tirant, de la companyia Crit, dirigit per Anna Marí, i 
en Molt de soroll per no res, de la companyia Teatre de l’Abast, dirigit per Fabio Mango-
lini.

 Va participar com a actor en la XX Gala dels Premis Max, dirigida per Joan Font, de 
la companyia Els Comediants.

 Entre els seus projectes personals destaca Tant de bo, dirigida per José Puchades, 
una obra que fusiona teatre, dansa i mim, i que va ser representada en la 28a Mostra In-
ternacional de Mim de Sueca.

 En el terreny audiovisual, el podem veure en les sèries Açò és un destarifo, d’Al-
bena Produccions; en Diumenge, paella, de Beniwood Produccions, i en la minisèrie Pa-
rany, de Rodolf Sirera, dirigida per Juan Luis Iborra.

 Lucía Aibar és actriu, directora i profes-
sora de teatre. Llicenciada en Art Dramàtic per 
l’ESAD de València, segueix la seua formació fins 
a dia de hui de manera continuada en cant, tea-
tre físic, interpretació davant de la càmera i altres 
disciplines. És cofundadora de Teatre de l’Abast, 
companyia amb la qual s’especialitza en teatre fí-
sic. Treballa en la producció dels seus espectacles 
i, com a actriu, en obres com Molt de soroll per no 
res, dirigida per Fabio Mangolini, i Lluna, dos i 
tres!, dirigida per Laura Valero.

 Els últims treballs a destacar de la seua 
carrera professional són Els nostres, dirigit per 
Eva Zapico, i la lectura dramatitzada Tiempo de 
Argán y naranjas, dirigida per Antonia Bueno i 
Mariola Ponce, ambdues produccions de l’Insti-
tut Valencià de Cultura.

 La seua carrera també s’estén a la direc-
ción teatral; destaquen les obres ¡Silencio, ha lle-
gado el extraño! i Motel Damm, amb la companyia 
Volandera Teatre.

 En l’àmbit audiovisual, els seus treballs 
més importants són Mufins, la serie, websèrie en 
la qual és coprotagonista; Numen i Édgar, llarg-
metratges que prompte veuran la llum. Actual-
ment, també desenvolupa el seu vessant peda-
gògic com a professora de teatre en el Taller de 
Teatre d’Alboraia i l’EMT de Castelló.

L’any 2019 va ser nominada al Premi Crisàlide 
com a actriu revelació per l’AAPV.

 Victoria Mínguez és llicenciada en Art 
Dramàtic per l’ESAD de València. Va cursar sis me-
sos a l’escola Rose Bruford de Londres. Comple-
menta la seua formació en la Jove Companyia 
d’Entrenament Actoral. És cofundadora de la 
companyia Teatre de l’Abast, en la qual realitza 
tasques de producció i treballa com a actriu en 
obres com Molt de soroll per no res, dirigida per 
Fabio Mangolini, i Lluna, dos i tres!, dirigida per 
Laura Valero. També ha treballat per a l’IVC en 
el muntatge Alexandria, dirigit per Juan Pablo 
Mendiola, i amb altres companyies com La Teta 
Calva, L’Horta Teatre, Albena Teatre i Crit.

 El seu últim treball en el sector audiovi-
sual ha sigut el curtmetratge Decadente, de Víc-
tor Devesa, i actualment és una de les cares de 
l’Editorial Bromera i Algar en els vídeos Emocio-
na’t amb la lectura. Treballa també com a presen-
tadora de diferentes esdeveniments, l’últim dels 
quals ha sigut la Gala dels Premis de l’Associació 
d’Actors i Actrius Professionals Valencians 2019.

 L’any 2018 va ser nominada al Premi 
Crisàlide com a actriu revelació per l’AAPV.

Ramon Rodenas

Lucía Aibar Victoria Mínguez

Interpretació

Direcció de producció



  Víctor Antón treballa com a tècnic d’il·lu-
minació en diverses empreses nacionals des de 
1988. És soci fundador de l’empresa Luzifer Téc-
nicos, de la qual va ser gerent i director tècnic 
durant dos anys. Imparteix cursos de disseny 
d’il·luminació dins l’àmbit estatal.

 Va començar a dissenyar l’any 1990. Ha 
realitzat més de 150 dissenys per a multitud de 
companyies i posseeix quatre premis pels seus 
dissenys de llum:

-Pasionaria, de Bambalina Titelles.
  

-Efektos, de Ballet Español Fusión.
 

-Muere‐T, de Krisis Teatro Danza.
 

-La Dona Irreal, de Bambalina Titelles.
 ·Premi Abril a la Millor Il·luminació  
 (2009).

Il·luminació 

Víctor Antón

·Premi de les Arts Escèniques de la Ge- 
neralitat Valenciana a la Millor Il·lumi-
nació (2001).
·Nominació al Premi Max a la Millor 
Il·luminació.

·Premi Abril a la Millor Il·luminació
(2008).

·Premi de les Arts Escèniques de la Ge- 
neralitat Valenciana a la Millor Il·lumi-
nació (2008).

 Pascual Peris ha col·laborat des de 1980 
en diferentes projectes teatrals com a ballarí, co-
reògraf, escenògraf, director, actor, autor y figuri-
nista.

 Els seus figurins han vestit espectacles de 
dansa, teatre de sala i de carrer, cabaret, televi-
sió, cine i publicitat a Espanya, Turquia i Mèxic. 
Ha col·laborat amb María Ruiz, Antonio Díaz 
Zamora, Carme Portaceli, Michael McCallion, 
Edison Valls, Chema Cardeña, Jorge Picó, Juli 
Leal i Ramon Oller, entre d’altres.

 Ha guanyat el Premi de les Arts Escè-
niques de la Generalitat Valenciana al Millor 
Vestuari pels següents títols:

-El mercader amante, Teatres de la Generalitat 
(2010).
-La viuda valenciana, Teatres de la Generalitat 
(2009).
-Amada  Candela, Cía. Cienfuegos U6-DT  
(2008).
-La bella durmiente, coreografía Goyo Montero 
(2007).
-El idiota en Versalles, Arden Producciones 
(2000).

 Ha obtingut el Premi del festival FETÉN 
de Gijón al Millor Vestuari per El barón de Mun-
chausen, de la Cía. Cienfuegos U6- DT.

 És llicenciada en Belles Arts per la Uni-
versitat Politècnica de València i en Art Dramàtic 
per l’ESAD de València. Inicia la seua incursió en 
el món laboral a través de la realització d’esceno-
grafies i elements d’utillatge i, més tard, amb la 
il·lustració i el disseny de cartells per a obres de 
teatre, identitats corporatives per a companyies 
i editant dossiers per a projectes teatrals. L’any 
2015 decideix especialitzar-se en disseny a l’es-
cola de disseny IDECEA, on adquireix les ferra-
mentes necessàries per a professionalitzar-se en 
diferents camps del disseny gràfic. En 2017-18 
es forma en il·lustració professional a l’ESAT de 
València i desenvolupa els coneixements digitals 
i plàstics necessaris per a aplicar la il·lustració en 
el disseny editorial, especialitat que l’apassiona i 
amb la qual segueix creixent dia a dia.

 Des del seu descobriment per les com-
panyies Volandera i Teatre de l’Abast, ha treballat 
com a artista plàstica amb Triangle Teatre, Tea-
tro del Contrahecho, Bramant Teatre, Zero en 
Conducta, EMT de Silla, MOVEO-Centro de for-
mación, La Negra, Caterva Teatre, Tabula Rasa, 
Diputación de Albacete...

 Actualment, desenvolupa pressupostos 
per a vincular-se professionalment a empreses 
alienes al sector teatral amb la intenció d’am- 
pliar horitzons i créixer professionalment com a 
dissenyadora. A títol personal, realitza projectes 
que la impulsen a assumir nous reptes com la fo-
tografia o la consolidació de la seua pròpia mar-
ca.

Vestuari 

Pascual Peris

Il·lustració i disseny

Laura Valero



 Vicente Andreu és escenògraf i cons- 
tructor de titelles. També restaurador, ebenista, 
artista plàstic i escultor.

 Natural de Sevilla, es forma a l’Escola 
d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, on aprén l’art 
de treballar la fusta. Seguidament, amplia la 
seua formació amb cursos en què aprofundeix 
en l’ebenisteria i en la restauració de mobles.

 Apassionat des de la infantesa, desen-
volupa d’una manera autodidacta l’afició per 
la pintura sense que se li resistisca cap tècnica: 
aquarel·la, acrílic, oli, muralisme.

 L’any 2010 s’instal·la a Barcelona i s’in- 
corpora, en qualitat de mestre constructor, a la 
Casa-Taller de Titelles de Pepe Otal.

Escenografia 

Vicente Andreu

 Funda la seua companyia de titelles Fills 
de Fusta. Crea l’espectacle Le Café-Concert, amb el 
qual participa en diversos festivals internacionals (a 
França, Suïssa, Corea i Israel) i és guardonat amb el 
Premi al Millor Espectacle de Titelles de Carrer del 
World Puppet Festival, de Sant Sebastià (2016).

 Participa en l’exposició Figures del desdobla-
ment, titelles, màquines i fils (2016), al Centre Cívic de 
Santa Mònica, per a la qual restaura titelles de Pepe 
Otal.

 Inicia la seua carrera com a escenògraf col·la-
borant en la creació de La dernière danse de Brigitte, 
de la companyia Zero en Conducta, i en el sopar-es-
pectacle del restaurant eivissenc Heart, el juny de 
2018.

 Bob Gonzales és llicenciat en Magisteri 
en l’especialitat de música per la Universitat de 
Barcelona, té el Grau Mitjà en Música Moderna i 
Jazz i és tècnic de so per la Casa d’Oficis de l’Es-
pectacle (Barcelona Activa). Ha mostrat interés 
en el procés de composició intuïtiva d’un ampli 
ventall de gèneres musicals i ha participat en 
projectes musicals com a instrumentista, tant en 
l’àmbit nacional com internacional.

 Ha sigut acompanyant de poetes (Mar Ni-
colás Gisbert, Sairica Rose, Eva do Rouxo, Colec-
tivo Verso Original Subtitulado), clowns (Jango 
Edwards, Monti & Cia, Cristi Garbo, Estefano Gia-
bonni, Julián Hill), videocreadors (Pixel in Fact, 
Colectivo Le Virage, Elena Molina, Mellow Sub-
marine), actors (G de Gea, Tres i la Lluna, Platafor-
ma Okupados.com), titellaires (Digital Puppets) i 
contacontes (Fernando Boville Pérez).

 Durant la seua trajectòria professional, ha 
rebut premis individuals com el 1r Premi B.S.O 
en la 3a Mostra Audiovisual de Cultura Urbana 
de Barcelona 2010; el 1r Premi B.S.O en el Fes-
tival de Videopoesia Aguas de Alcázar 2009; el 
Premi del Públic Barcelona Visual Sound 2012 
en la secció de videocreació. També premis gru-
pals com el 1r Premi en el Concurs de directes 
Embrió (APAC Band), Barcelona 2007; el 1r Pre-
mi en el Concurs de directes de Sarrià, (APAC 
Band) Barcelona 2010; el 1r Premi en el Concurs 
de directes D.O Tarragona, (APAC Band), Tarra-
gona 2011; el 1r Premi en el Concurs de Músi-
ca Acústica Garcilaso, (APAC Band), Barcelona 
2011; el 1r Premi en el Festival d’Electropop 
Alternatiu F.E.A (Malachi Estéreo), Barcelona 
2014; el 1r Premi en el Festival de Música Al-
taveu, (Malachi Estéreo), Sant Boi de Llobregat, 
2014, i el 1r Premi en el Concurs de directes De-
laytan’s (Malachi Estéreo), Premià de Mar 2015.

Música 

Bob Gonzales



 ROB és un personatge independent, fort i aventu-
rer. Amb la seua història plantegem als xiquets i xiquetes, 
i als no tan menuts, la importància de saber adaptar-se 
davant de circumstàncies adverses, a gaudir dels canvis 
i a ser feliç pràcticament sense res. Ser imaginatiu, lliure 
i fort són els pilars que mantenen viu el nostre protago-
nista i la seua història, i volem que ho siguen també per a 
tot aquell que vinga a gaudir de l’espectacle.

04.   bjetius

No hi ha cap
situació tan desgraciada
al món de la qual no es 
puga extraure alguna
cosa positiva. Sempre
podem trobar alguna
cosa bona fins i tot en la 
pitjor de les situacions 
possibles.

“
“



05. Un espectacle
multidisciplinar

 Plantegem un treball en què la tècnica visual amb 
ombres, el treball d’objectes i titelles, el teatre físic i la 
dansa estan presents durant tota la funció.

 Gràcies a l’escenografia i la música, es plantegen 
jocs escènics que envolten l’espectador i el porten de 
l’illa deserta als records de ROB, fins i tot l’endinsen en el 
més profund de la mar.



06. Comentaris del públic Ficha Artística

 “Arriba al cor, i això no s’oblida”

 “Un tema necessari”

Autors: Lucía Aibar, Victoria Mínguez,
José Puchades (Putxa) i Ramon Rodenas
Direcció: Zero en Conducta
Coreografies: Julieta Gascón i José Puchades (Putxa)
Intèrpret: Ramon Rodenas
Música original: Bob Gonzales
Escenografia i construcció de titelles: Vicente Andreu
Vestuari: Pascual Peris
Disseny d’il·luminació: Víctor Antón
Postisseria: Mercedes Luján
Coreografia de claqué: Frank Alonso
Veus: Neus Alborch, Nelo Gómez, Laura Pellicer,
Alfred Picó i Miquel Vinyoles
Disseny gràfic: Laura Valero
Fotografies: Vicente A. Jiménez
Vídeo: Nelo Gómez
Producció: Teatre de l’Abast

 “Redó”

 “Complex, profund i preciós”

 “Ramon Rodenas és d’un altre planeta”
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Distribució: 

Marisol Lamiñana  664 57 60 71
distribucio.abast@gmail.com

Teatre de l’Abast 695132276

info@teatredelabast.com 

/TeatreDelAbast

@TeatreDelAbast

TeatreDelAbast

/TeatreDelAbast

teatredelabast.es
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