
 



PuntMoc 
L’any 2001 neix la companyia PuntMoc, fundada per 3 

germans Boada (Guillem, Juli i Héctor), actuals productors, 
guionistes i actors.  

PuntMoc creix com a companyia centrada totalment en el 
teatre físic, gestual i l’humor absurd. Fins el dia d’avui, han realitzat 
quatre espectacles de llarga durada, tant de carrer com de sala, a 
la vegada que han creat animacions i “sketchs” per a múltiples 
ocasions.  Tots els seus treballs són de creació pròpia amb idea 
original, guió i interpretació de PuntMoc. 

 
 
  

    2003       EL CARRER DE LES BAMBAS    

         Mim, malabars i acrobàcies. 
 

 
           2009          

             Mim, acrobàcies i música celta en directe. 

 
 

               2010          DONT WORRY, BE DEAD…   
                        Mim i multimèdia. 

 
 

2012       
  Mim i clown. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Espectacle pensat per públic adult, jove i familiar. 
Existeixen dues versions de GT; sala (60min) i carrer (40min). Peça 
de creació pròpia amb idea original, guió i interpretació de 
PuntMoc i en aquesta ocasió amb la direcció de Rakel Ezpeleta.  

PuntMoc ens proposen una arriscada proposta; sense cap 
element  escènic i cap paraula: simplement tres actors en estat pur 
(amb una mica de roba), un joc de seducció en el qual a través de la 
seva imaginació ens transportaran on i amb qui ells desitgen. Tres 
intèrprets metamorfosejant-se d'humà a element, d'element a 
animal, d'animal a energia, d'energia a riallada, de riallada a 
quallada… infinitat de personatges, animals, situacions 
surrealistes, concerts, atracaments, tensió…  Tot a un ritme 
trepidant, sota els fonaments de l'humor absurd; Disposats a 
esprémer la imaginació fins que la ment aguanti? 

Espectacle on es percep un notable treball físic, un 
exemple de mim pur, una gran dosis d’humor i una relació molt 
propera amb l’espectador. Una combinació de ritmes i sons amb 
diferents registres de moviments corporals, d’on sorgeix un guió 
coreografiat milimètricament que constitueix l’eix principal de 
l’espectacle. La plasticitat de les figures corporals i el moviment 
insaciable dels intèrprets, aconsegueixen embadocar a 
l’espectador indiferentment de l’edat i el seu origen. 

 
 
 

 
 

PREMI MILLOR ESPECTACLE 
Mostra de Teatre de Barcelona 2013 (per unanimitat del jurat) 

 
 

PREMI MILLOR ACTOR 

Mostra de Teatre de Barcelona 2013 (ex aequo per els tres actors) 
 

 

3r PREMI MILLOR ESPECTACLE 

Festival MimOff de Perigueux, França 2014 (per votació popular) 
 
 

PREMI VOTACIÓ PÚBLIC 

Mostra de Teatre de Barcelona 2013 
 
 

PREMI MILLOR INTERPRETACIÓ 

Festival Teatro Noctivagos 2013 (ex aequo per els tres actors) 



CRÍTICA 
 
Joaquín Melguizo, Revista Artezblai - Periódico de las artes escénicas      
Zaragoza, 7/Octubre/2013 

 
 
Sobran las palabras 
 

“divertido espectáculo de teatro gestual, que cosechó un rotundo éxito de público” 

 
 
“es teatro de gestos, sí, pero lo es también del espacio, del movimiento, del cuerpo, de la acción…  

en fin teatro del bueno”  

 
 

“Constantemente sucede alguna cosa, hacen algo que provoca la reacción del público. En este caso la 
risa, en sus distintas gradaciones. Desde la sonrisa cómplice hasta la abierta carcajada” 
 
 

“Punt Moc nos propone un juego lleno de sutilezas. Aquí no caben los trazos de 

brocha gorda. Todo está dibujado con detalles. ‘Gags on Trix’ es eso, un juego de detalles, de ingenio y de 
imaginación.  
 
 

“gracias a un trabajo actoral sobresaliente y de una enorme exigencia técnica y 

física” 
 

 

“‘Gags on Trix’ es un inteligente juego de imaginación. No sólo por parte de 

ellos, sino también y sobre todo, por parte del espectador. Los hermanos Boada son unos incitadores 
netos de la imaginación” 
 
 

“Humor blanco, sutil e ingenioso. 

 Una brillante muestra de cómo se puede hacer reír sin recurrir a lo soez, lo tópico o lo estereotipado” 
 

 
 
 
 

http://www.artezblai.com/artezblai/gags-on-trixpunt-moc-sobran-las-palabras.html 
 

http://www.artezblai.com/artezblai/gags-on-trixpunt-moc-sobran-las-palabras.html


EQUIP ARTISTIC 
 
 

 
PuntMoc són: 

Guillem Boada, Juli Boada i Héctor Boada 
Idea i interpretació: PuntMoc 

Direcció: Rakel Ezpeleta 
Tècnic llums/so: Artur Fontquernier 

Fotografia: Ardila 
Disseny cartell i logo: David Belzunce 

Vídeo: Estudi Carmel 
Producció: PuntMoc 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAKEL EZPELETA MARÍN 
 

Llicenciada en Història de l' Art per la UPV / EHU i 
doctoranda en Estudis Teatrals Per La UAB i l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Becada el 2007 i 2009 per Krea Expressió 
Contemporània per Investigar el teatre experimental Basc. 
Assistent d'investigació del coreògraf i professor Henry Daniel per 
la Universitat Simon Fraser de Vancouver. En el 2001 aconsegueix 
la Suficiència Investigadora en Arts Escèniques per la UAB, 
Diploma Superior Professional en Comèdia Musical (Coco Comín) i 
el diploma en Tècnica Meisner (amb Javier Galitó - Cava).  

Com a actriu ha format part de les companyies La Quadra 
Màgica i Plataforma l' Específica, amb les que ha creat obres com 
Quasi (Maine), Bacaret, Sardana Akuatikoa, Pau? i Lorca, la raiz del 
grito. Com a cantant ha format part de bandes com Confussion, 
Funkytown o Rockopop. Actriu-soprano en les obres de dansa-
teatre Barca: El otro lado i Here Be Dragons / Non Plus Ultra, del 
coreògraf Henry Daniel. Compagina la creació i Interpretació amb 
la docència en arts escèniques (Escola de Mitjans Audiovisuals de 
Madrid, Escola d'Actors Nancy Tuñon, Set d'Acció i MicroObert de 
Barcelona, Màster de Ràdio de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, a l'Aula de Teatre de Lleida... ) i amb la creació i 
adaptació de textos i dramatúrgies. 

 



HÉCTOR BOADA FERRER, 1984 
 

Des dels 15 anys dedica la seva vida a les arts escèniques, 
combinant diferents tasques, entre elles la d'actor. S'ha format 
com a intèrpret en diversos cursos intensius i d'especialització en 
malabars, acrobàcies, view points i contacte impro, improvisació 
teatral, tècnica de la veu, saxo, entre d’altres. Ha cursat dos anys a 
l’escola de Mim Corporal Dramàtic i Teatre Físic MOVEO de 
Barcelona. La seva carrera com a actor, es centra en la seva pròpia 
companyia PuntMoc, sent un dels Fundadors, guionista i intèrpret 
des del 2001. També ha treballat amb altres companyies de teatre 
físic i experimental com Vol-Ras Teatre, La Quadra Màgica, Cia Les 
Roses, Pau Faust i Dr Alonso o The Balls. Actualment s’estrena com 
a director amb l’espectacle La vida és més que un club. 

 

JULI BOADA FERRER, 1985: 
 

La seva formació també s’ha nodrit de cursos intensius de 
tècnica de la veu , veiw points i contacte impro, malabars, 
acrobàcies, improvisació teatral... Els seus estudis acadèmics els ha 
realitzat a l'Escola Escala Teatre de Barcelona durant l’any 2009. La 
seva faceta com a actor la combina amb la de músic, formant-se 
com a tal a l'Escola Ràdio Banda de Barcelona com a 
percussionista. Fundador, guionista i intèrpret de PuntMoc des de 
2001, també ha treballat amb la Companyia Teatre Foment de Piera 
amb "Fando i Lis", "El Vestit Nou de l'Emperador" i “La Paranoia”. 
Paral·lelament, com a amant de la docència teatral, ha dinamitzat i 
dirigit tallers d'interpretació en diverses ocasions; Casal d' 
Hostalets, Escola de Música d'Igualada, Teatre de Piera, Diables i 
diableses... Com a músic percussionista actualment treballa amb el 
grup de música experimental "BAMM", després d’una llarga 
trajectòria en diverses formacions musicals. 

    

GUILLEM BOADA FERRER, 1986 
 

Igual que els seus dos germans ha realitzat diversos cursos 
intensius de tècnica de la veu, moviment corporal, malabars, view 
points i contact impro, improvisació teatral... També ha rebut 
formació a MOVEO Escola de Teatre Físic i Mim Corporal Dramàtic 
durant l'any 2012. La seva carrera artística es centra en els Estudis 
Musicals, ha cursat Grau Mitjà d'Estudis Musicals al Conservatori 
d'Igualada, d’aquesta manera es converteix en el cervell musical i 
de tempo de PuntMoc. Actor, fundador i guionista de PuntMoc des 
de 2001, també ha participat coma a actor de la Companyia de 
Teatre Foment de Piera en varis muntatges teatrals. Com a músic 
(guitarra, piano, saxo i clarinet) ha format part i ha col·laborat amb 
diverses formacions musicals com, La Enga Buclé, Bauma, 
Letengers, Orquestra de Guitarres EMMI, Cor de Gospel de 
Castellbisbal, BAMM, Silvia Tomás Trio... entre moltes altres 
bandes. 



TÈCNICA  

sala  MESURES   6m ample  X 4m fons 

SO   Cable Mini Jack per PC. 
P.A. i taula de so adequat a l’espai. 

IL·LUMINACIÓ  1 Strobo Flash. 
8 PC’s 
8 PAR nº5 
4 Retalls 
1 Panorama 

 carrer MESURES  6m ample  X 4m fons 

SO   Cable Mini Jack per PC. 
P.A. i taula de so adequat a l’espai. 

      (la companyia disposa d’aquest material) 
IL·LUMINACIÓ  Es pot realitzar amb llum de dia. 

 
 
 

Aquest requisits tècnics són els òptims per a realitzar l’espectacle 
en la seva totalitat. Aquest espectacle té la possibilitat d’adaptar-
se molt fàcilment en qualsevol espai i condicions tècniques.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



VISUAL  

 
 
 
 

 

 



PREMSA 
 
 

 



CONTACTE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Héctor Boada 
(+34) 646.102.916 

info@puntmoc.com 
www.puntmoc.com 

facebook.com/puntmoc 
twitter.com/puntmoc 

youtube.com/puntmocs 

mailto:info@puntmoc.com
http://www.puntmoc.com/
http://www.facebook.com/puntmoc
http://www.twitter.com/puntmoc
http://www.youtube.com/puntmocs

