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transformant  

riures en valors  
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01 Presentació LA COMPANYIA

Puntmoc és un projecte teatral de creació pròpia, que neix de l'interès en la 
transformació personal i social a través de l’humor. 

Des de l’any 2001, els tres germans Boada Ferrer, Hèctor, Juli i Guillem, investiguen 
com escenificar reflexions filosòfiques i conceptes actuals des d’un esperit crític i 
amb un llenguatge fresc, directe i divertit.

A través del cos, el ritme i el moviment exploren la transformació de l’espai i la creació 
de realitats imaginàries, on l’humor absurd és el mitjà per encarar qüestions 
sensibles. 



riu-te del que és serio,  

però pren-te en serio el riure
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02 Sinopsis                  L’ESPECTACLE

Fer una Mocada, és una expressió que significa fer una “tonteria”, segons el 
llenguatge propi de Puntmoc. 

Les Mocades, són espectacles de petit format, de curta durada (entre 10 i 20min), 
sense cap requisit tècnic i adaptables a qualsevol espai. Les Mocades són fàcils, 
pràctiques, fan riure i alliberen la ment dels que les disfruten! 

Puntmoc disposa d’una carta de diferents sketchs d’humor, sense text, molt àgils, 
dinàmics i divertits, dissenyats per a que el públic els gaudeixi, identificant-se i 
sentint-se partícep des del minut zero. La companyia també ofereix la possibilitat de 
crear sketchs a mida segons la temàtica, l’espai o l’estil del event. 

Idea, guió, direcció i interpretació: Puntmoc 
Puntmoc són: Guillem, Juli i Hèctor Boada Ferrer 
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02 Sinopsis                 CONCEPTE I ESPAI

Aquesta proposta està orientada a cobrir la necessitat de dinamitzar espais i 
esdeveniments, sense haver d’utilitzar una infraestructura ni una despesa extra 
elevada. Fins l’actualitat, les Mocades han dinamitzat formats com: 

1. Gales d’obertura o clausura de festivals i events.

2. Entregues de premis.

3. Presentacions oficials de productes o marques.

4. Dinamització d’events.

5. Entre actes.

“Una societat capaç de riure’s d’ella mateixa i aplicar l’autocrítica a l’extrem, és una 
societat preparada per encarar qualsevol tipus de futur” 



01 Etiam Sit Amet Est

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat. Mocades, 2019

tu decideixes què passa a 

l’escenari
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03 Producció         TÈCNICA

Espai:
Espai òptim de 5m x 4m. 
Adaptable a carrer i sala. 
A carrer, es requereix un espai tranquil sense sorolls. 
Terra pla i llis. 
Lineòlium o similar. 

Llums:
Cap requisit especial. 
Un general càlid, en cas de sala o nit. 

So:
Cap requisit especial. 
Microfonia ambient si l’espai és sorollós o en aforaments de més de 250 persones. 
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03 Producció         LOGÍSTICA

Duració:
A definir amb el client 

Producció: 
A definir en funció de la creació 
Aigua durant el muntatge i la funció 

En gira:
Dietes i transport: inclosos al catxet. 
En cas de que en l’acord no s’inclogui, no hi ha requisits especials ni en les dietes ni 
en el transport. No es factura l’equipatge. 
Més de 2 dies seguits de funció, és necessari servei de bugaderia per vestuari.



una explosió

d’humor inesperat
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04 Trajectòria de la proposta artística

Les Mocades són el format d'espectacle més veterà de la companyia i actualment 
segueix sent una de les propostes més sol·licitades. Entre els esdeveniments que han 
gaudit de les Mocades, destaquem entre altres; 

- Fòrum Social Mediterrani (Barcelona) 
- Gala lliurament de premis de la Mostra de Teatre (Barcelona) 
- Kindermuziek Festival (Holanda) 
- Festes del Pilar (Saragossa) 
- Festival Emergent (Girona) 
- Gala lliurament de premis de "La Nit de l'esport" (Vallirana) 
- Festival Poesia en acció (Barcelona) 
- Dia del Llibre (Badalona) 
- ARTivities Grup aniversari (Barcelona) 
- Festival Ribermúsica, a Galeries d’Art (Barcelona)

Enllaç vídeo;
https://youtu.be/s5mp6sc-7WE
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04 Trajectòria de l’equip

Hèctor, Juli i Guillem Boada Ferrer (Barcelona, 1984-1985-1986)

Els tres germans, Hèctor, Juli i Guillem Boada Ferrer (Barcelona, 1984,1985, 1986) 
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 ha interessat investigar 
les diferents mirades que intervenen en una producció teatral, des de la idea fins al 
guió, passant per la creació i la dramatúrgia.  

La seva formació ha esta al Centre de mim corporal Moveo, l’Escala Teatro i cursos de 
tècnica de la veu, cant, tècnica Alexander, dansa butoh, improvisació, música... 
Després de 20 anys de pràctica i formació, son reconeguts nacional i 
internacionalment, premiant-los pel seu treball com a intèrprets i creadors en 
nombroses ocasions.



01 Etiam Sit Amet Est

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.Juli, Hèctor i Guillem Boada Ferrer
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05 Contacte

Hèctor Boada:
+34 646 102 916 
info@puntmoc.com 

www.puntmoc.com
instagram/puntmoc 
facebook/puntmoc 
twitter/puntmoc 
youtube/puntmocs 

Mocart SCCL 
F67248567  
Raval 43, 08784 - Piera

mailto:info@puntmoc.com
http://www.puntmoc.com/
mailto:info@puntmoc.com
http://www.puntmoc.com/
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