PUNTMOC
GAGSonTRIX
és una idea original de Puntmoc.
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DIRECCIÓ
Rakel Ezpeleta
DISSENY GRÀFIC
Marta Pau
FOTOGRAFIA I IMATGE
Ardila
PRODUCCIÓ I MANAGEMENT
Lucie Lafleur

ÉS UNA COMPANYIA DE TEATRE FÍSIC
I HUMOR, CREADA EL 2001 PELS TRES
GERMANS BOADA FERRER: HÈCTOR,
JULI I GUILLEM.
ELS 3 GERMANS, ES DEDIQUEN
COMPLETAMENT A L’EXPLORACIÓ
DEL LLENGUATGE MÉS INTRÍNSEC
EN L’HUMÀ, COM ÉS EL MOVIMENT,
CONCENTRANT-SE EN LA BÚSQUEDA
D’ALLÒ MÉS GENUÍ QUE AMAGUEM
DINS, D’ON ES SERVEIXEN DE L’EXPRESSIÓ CLÒWNICA.

LA COMPANYIA mai s’ha emmarcat
en cap llenguatge ni estil concret, per
això en cada espectacle han explorat noves tècniques que han aportat diferents
estils, tot i no abandonar (almenys fins el
moment) l’eix del qual parteixen: el teatre físic i el clown.
PUNTMOC treballa temes actuals i/o
atemporals des d’una mirada moderna
i crítica, amb un llenguatge estimulant i
una posada en escena molt rítmica.
Enfocats al públic de totes les edats i a
l’espectador interessat en les noves formes de creació i nous llenguatges; els
seus espectacles requereixen concentració, interès cap al desconegut i obertura
de ment.
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GAGSonTRIX
Una proposta original, sense cap
element escènic i cap paraula, un joc
de seducció en el qual a través de la
seva imaginació ens transporten a on i
amb qui ells desitgen.
"TRES ACTORS EN ESTAT PUR"
Un espectacle molt dinàmic i fresc, en
el qual es combina un notable treball
de teatre físic, un exemple de mim pur i
una gran dosi d''humor.

UN ESPECTACLE PER A
JOVES I ADULTS,
per gaudir en família o entre amics.
La plasticitat de les figures corporals i
el moviment infatigable dels intèrprets,
aconsegueixen embaucar a l'espectador,
independentment de la seva edat i origen.
Tres personatges metamorfosejant-se
d'humà a element, d''element a animal,
d''animal a energia, d''energia a rialla….
Infinitat de personatges transitant de
les situacions més quotidianes a les més
grotesques que ens podem imaginar.
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HÈCTOR˛ JULI
I GUILLEM
/ Idea˛ guió i interpretació
Els tres germans, Hèctor, Juli i
Guillem van rebre una educació
“homeschooling”, i sembla que
amb aquest mètode es troben
còmodes. Ells es defineixen
com a autodidactes, aprenent
del que veuen, del que viuen
i del que creuen necessari en
cada moment. Sempre els hi ha
interessat investigar les diferents
mirades que intervenen en una
producció, des de la idea, el
guió, la creació, la dramatúrgia
a la interpretació.
El seu aprenentatge s’ha format en diferents escoles, cursos
i tallers, com el Centre de mim
corporal Moveo, l’Escala Teatro
de Barcelona, tècnica de la veu,
tècnica Alexander, dansa butoh,
improvisació, música... tot i que
la seva escola principal ha estat
la seva vida, de ben menuts ja
assistien a molts espectacles
i festivals que els seus pares
s’entossudien a dur-los i amb 6
anys ja estaven a l’escenari amb
les seves primeres adaptacions
teatrals. Després de 20 anys de
pràctica i auto-didactisme són
reconeguts nacional i internacionalment, premiant-los pel seu
treball com a intèrprets i creadors en nombroses ocasions.

RAKEL
EZPELETA MARÍN
/Direcció
Llicenciada en Història de l'art per la
UPV / EHU i doctorada en Estudis
Teatrals per la UAB. Diplomada en
Comèdia Musical (Coco Comín) i en
Tècnica Meisner (Javier Galitó-Cava). Compagina la interpretació amb
la creació I adaptació de dramatúrgies I la docència en arts escèniques i
dicció.
En teatre ha format part de les companyies La Quadra Màgica, l'Específica, Colectivo in Extremis o Errateke
amb les que ha creat i interpretat
obres com Bacaret, Quasi (Maine),
Sardana Akuatika, Pau?, Lorca: la
raiz del grito, Erbeste o Gesto. A més
de treballar com a actriu per a d’altres
companyies i productores, incloent-hi
treballs en l’àmbit audiovisual (curts,
llargs, sèries de TV, spots i cunyes,
locucions...).
Com a cantant ha format part de les
bandes Confussion, Funkytown, Rockopop, a fet teatre musical i ha gravat
BSO de curtmetratges i musicals.
Destaca la feina d’actriu- soprano en
les produccions internacionals Barca: el
otro lado i HBD/NPU, dirigides pel
coreògraf Henry Daniel. Entre 2014 I
2017 crea i difon el cabaret contemporani Erbeste, traduït a tres idiomes.
Amb tot, Rakel ha actuat arreu de tot
l’Estat, a més de a l’Argentina, Brasil,
Portugal, a Paris, als EUA, Anglaterra i Canadá.
Com a directora ha dirigit Morir, La
boda de los pequeños burgueses i De
par en par, per a Bessets de Marts,

Caracol Blanco per a Ambdós, i
la comèdia gestual GAGSonTRIX
(amb la versió de carrer A todo gags)
per la Cia. PuntMoc. En 2020 el
servei editorial de la UPV/EHU publica el seu llibre d’investigació “Teatro
experimental y cambio de milenio.
Euskadi como reflejo. Genealogías,
contextos y procesos”.
MARTA PAU / Disseny gràfic
I·lustradora i dissenyadora gràfica.
Llicenciada en Belles Arts a la UB,
2003. Recentment realitza el Màster de Formació del Professorat amb
la voluntat de projectar-se com a
docent a Escoles d’Art i Disseny. Ha
coŀlaborat amb estudis de disseny i
agències de publicitat com ara: Ara
Llibres, Ed.Castellnou, Generalitat
de Catalunya, Museu del Disseny
BCN, Ajuntament de BCN, Diputació de BCN, Institut Obert de Cat,
L’Auditori, Toni Miserachs, Disseny
Visual SL, Estudi Carme Vives,
Estudi Muto, Lali Almonacid, Martí
Abril i Souvenir Singular, Mot Studio,
Disseny Visual SL, Institut Obert de
Catalunya, Raons Públiques, Ona
Gráfica estudio i TBWA.
ARDILA / Fotografia
Als disset anys va descobrir que
una càmera penjada al coll era una
entrada a qualsevol racó del Palau de Belles Arts de la Ciutat de
Mèxic. Gràcies a aquesta entrada va
endinsar-se en una gran quantitat
de concerts, espectacles de dansa,
teatre, òpera… i en el millor dels casos,

fins i tot li pagaven els materials i les
despeses de transport. I fou així com
va descobrir la fotografia, un mitjà que
justificava la seva presència en qualsevol esdeveniment, oficines d’executius,
festes de tot tipus, muntanyes, velers,
galeries, museus˛ etc. No només això,
sinó que també va descobrir que la
fotografia podia estalviar-li (fins a dia
d’avui) escriure un CV o trucar a la
porta d’empreses per aconseguir feina,
però sobre tot, el salvaria de la idea
insuportable d’haver de fer el mateix,
en el mateix lloc, cada dia de la seva
vida.
LUCIE LAFLEUR / Producció
Biòloga, ecòloga i etòloga, realitza la
seva carrera universitària viatjant entre
França i America llatina. L’any 2013
arriba a Catalunya on, mentre dedica
temps en lluites socials, comença de
forma desinteressada a participar amb
el projecte d’Internacionalització de
la companyia Puntmoc. Finalment,
sentint-se còmoda amb el sector de
les arts escèniques i veient la bona
complementarietat del seu perfil amb
els de la resta de la companyia, aposta per la professió de gestora cultural.
Formant-se i participant en diferents cursos i tallers regularment, mai
aconsegueix saciar el seu esperit de
superació i les ganes d’ampliar els seus
coneixements del sector. Actualment,
sòcia-fundadora de la cooperativa
Mocart SCCL, dirigeix les tasques de
management, producció i distribució.

RIDER TÈCNIC / VERSIÓ SALA

DE GIRA

TIMING
M
— untatge
Espectacle
Desmuntatge

NACIONAL
Allotjament, àpats i transport
inclosos en la tarifa.

6h.
60min.
10min.

ALTRES
2 cadires sense braços.
Aigua durant l''' estada i l'' espectacle.
Un tècnic de teatre durant el show.

ESCENARI
6x4 mts. Ecales per accedir
a l''escenari.

Transport, si és possible en avió
(només equipatge personal de
cabina)
- 3 actors
- 1 tècnic
- 1 manager
(depenent de l'event).

LLUMS
14 par 64 (cp 62)
16 pc
4 profile
1 strobo (dmx)
1 cyc light
6 curtainw
| ing

Menjars, sense necessitats especials. Ens agradaria una opció
vegetariana.

SO
Equip de so estàndard de la casa.
Taula mixte amb mini jack o entrada
USB.

RIDER TÈCNIC / VERSIÓ
TIMING
Muntatge
Espectacle
Desmuntatge

20min.
35min.
5min.

ESCENARI
Espai a terra per a linòlium de
6x4m.

INTERNACIONAL
Transport, menjars i allotjament
NO inclosos en la tarifa.

Allotjament: les habitacions
es poden compartir, amb llits
separats.
CARRER

SO
Equip de so adeqüat a l'espai..
ALTRES
2 cadires sense braços.
Aigua durant l''espectacle.

AC/DC
Endoll elèctric de 230vo.

CONTACTE TÈCNIC
Hèctor Boada
+34 646102916
hector@puntmoc.com

LLUMS
Llum no necessària de dia.
De nit llum càlida genèrica.

_———
www.puntmoc.com
info@puntmoc.com
/ puntmoc

NECESSITATS ESPECIALS
Servei de bugaderia necessari
per a rentar la roba en cas de
més de 2 dies consecutius.
.
CONTACTE
Lucie Lafleur
+34 615 99 87 72
distribucion@puntmoc.com

_—
www.puntmoc.com
info@puntmoc.com

/ puntmoc

Amb la col.laboració i suport de:

www.puntmoc.com info@puntmoc.com

/ puntmoc

