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L’Espectacle
Tot Bufant és un espectacle dedicat als instruments 
de vent en el sentit més ampli de la paraula, es a dir, 
tot allò que es pot fer sonar gràcies al vent.. 

Afinarem un orgue d’ampolles, veurem como  una 
mànega es pot convertir en una trompeta, sentirem el 
duo de caragols de mar i el de clarinet - regadora, 
descobrirem que las canyes de bambú son 
instruments musicals, veurem como el saxo i la 
trompeta parlen, riuen, ploren, discuteixen, criden i es 
barallen, com es pot formar una orquestra con 
joguines... i molt, molt més.

Tot Bufant és un espectacle participatiu i va dirigit al 
públic familiar i escolar, recomanat a partir dels tres 
anys.

Ha participat en el festival de teatre de Cerdenya 
(Itàlia), Caixaforum Madrid i Barcelona, Festival 
Extraterrestres (C. Bellas Artes, Madrid )  Mercat de 
Musica Viva en Vic, i en els teatres de Maó, Girona, 
Tarragona, Granollers, Eivissa, València, Mallorca... 

El contingut pedagògic de l’espectacle ha motivat 
que tingui molt bona acollida entre el públic escolar 
participant repetides vegades en el circuit de la 
Diputació de Barcelona Anem al Teatre realitzant més 
de 300 actuacions.



  Músics

Pep Gol i Pep Pasqual han estat bufant 
gairebé tota la vida. Cada un d’ells ha fet una 
intensa carrera i porten més de vint anys 
compartint nombrosos projectes i aventures.

Pep Gol es trompetista, compositor, arranjador, 
productor musical i dissenyador d’estranys 
instruments musicals. 

Pep Pasqual toca els saxos, el clarinet, la 
gralla, les flautes i  el flabiol , també és 
compositor, productor musical i arranjador.

 Son membres de La Vella Dixieland, un dels 
principals grups del jazz espanyol, amb el que 
han participat en alguns dels festival de jazz 
més importants del món i han gravat 9 Cd.

A més, els dos s’han involucrat en nombrosos 
grups , cantants i companyies de teatre 
col·laborant en actuacions, gravacions i 
composició de músiques. (Comediants, Pascal 
Comelade, Els Pets, Lax & Busto…)

Durant aquests anys han compaginat aquesta 
intensa activitat musical amb l’activitat 
educativa, en forma d’audicions i tallers per a 
escolars, cursos per a professors o propostes  
al públic familiar, com la que avui ens dediquen.



Requeriments tècnics

Necesitem:

Espai escènic tipus teatre o auditori ( no a l’aire lliure) 
2 taules de 2m x 1m

Equip de llums i so

Camerino i 4 ampolles d’aigua

Temps de montatje per a la compañía 2h ,
Duració de l’espectácle: 1 hora
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