
La família Martin està preocupada; el seu fill, en Joan, no sap què 

és la por. Per poder enfrontar-se directament a ella, la família con-

tracta una agència d’aventures que els organitzarà un fantàstic cap 

de setmana en una casa encantada.

Acabarà, en Joan, coneixent la por? Fantasmes, monstres, maledic-

cions,... tot és a punt per poder gaudir d'una aventura terrorífica-

ment divertida!!



De què teníeu por quan éreu petits? Dels monstres que s’amaguen sota 
el llit? De la foscor? Dels sorolls? 

Doncs no us ho creureu, però en Joan no té por a res!

A casa seva ho han provat tot i no hi ha manera. Tota la família està 
molt preocupada i per això decideixen contractar una agència d’aventu-
res que els organitzarà un terrorífic cap de setmana en una casa encan-
tada.

Allà els espera en Sebastian Ugurt, un peculiar amfitrió que posarà tot 
el seu empeny en oferir un cap de setmana de por al Joan, la seva germa-
na i els seus pares. No ho farà sol; compta amb l’ajuda de dos divertits 
monstres que, tot i les ganes que hi posen, sovint desperten més rialles 
que no pas crits. 

Però alerta! El jardí de la casa encantada amaga un secret que serà de-
terminant per descobrir si en Joan acaba coneixent la por. 

I mentre això no arriba, cantarem, ballarem i assistirem a un sopar 
d’allò més terrorífic... esteu preparats per a descobrir tot el que ens 
depara aquest esgarrifós cap de setmana?

No sigueu porucs i deixeu-vos emportar per la nova, divertida i terrorí-
fica aventura de La Roda, amb en Joan sense por i la casa encantada!



ALADDIN #THEPOPMUSICAL: Premi al millor espectacle familiar als Premis Teatre Barcelona. Premi al millor musi-
cal infantil als Premis BroadwayWorld Spain. Nominat a millor musical infantil als Premios del Teatro Musical. Nominat a 
millor musical en gira als Premis BroadwayWorld Spain. Jana Gómez nominada a millor actriu revelació als Premios del 
Teatro Musical. Temporada al Teatre Condal i SAT Teatre i Teatre Reginade Barcelona. Taemporada Teatro SanPol de 
Madrid.

HANSEL I GRETEL , EL MUSICAL: Estrenat al Teatre Poliorama de Barcelona. Seleccionat a La Mostra d'Igualada i 
Fira Tàrrega. Nominat a millor Musical infantil als XII Premios del Teatro Musical Infantil. Nominat a millor musical en 
gira als VII Premios Broadway World Spain.

LA VENTAFOCS, EL MUSICAL AMB RITME DELS 50: Temporada al Teatre Victòria i SAT Teatre i Teatre Regina 
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BUTAKA. Festival d’humor de Sànta Eugènia (Mallorca). 
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