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La companyia treballa temes actuals i/o 
atemporals des d'una mirada moderna i 
crítica. Amb un llenguatge estimulant i 
una posada en escena molt rítmica, 
vol arribar a un públic popular i jove, 
que acostumat a l'alt estímul dels 
mitjans de comunicació i les mo-
dernes produccions televisives, 
creu que el teatre no complirà 
amb les seves expectatives.

Puntmoc s'adreça també al 
públic més exigent, interessat 
en noves formes de creació i 
llenguatges, oferint un caràcter 
molt propi i una posada en 
escena rigorosa i detallista."

PUNTMOC
Puntmoc és una companyia de teatre físic i clown 
nascuda el 2001, creada pels tres germans Boada 
Ferrer: Hèctor, Juli i Guillem. Dedicada 
completament a l'explotació del llenguatge més 
intrínsec de l'ésser humà, com és el moviment i la 
recerca d'allò més genuí que amaguem dintre 
nostre, a través del registre de clown i l'humor 
absurd.
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PUNTMOC treballa en l'àmbit internacional, represen-
tant els seus espectacles en teatres i festivals de tot el 
món: Espanya, Itàlia, França, Suïssa, Portugal, Corea 
del Sud... Recollint múltiples reconeixements per part 
d'experts professionals del sector i de públic.

2013
Millor espectacle
18ª Mostra Teatre de Barcelona, 
Barcelona, Espanya.

Millor actor ex-aequo
18ª Mostra Teatre de Barcelona, 
Barcelona, Espanya.

Millor actor ex-aequo
Festival Internacional de Teatro 
Noctivagos, Teruel, Espanya.

Premi popular
18ª Mostra Teatre de Barcelona, 
Barcelona, Espanya. 

2014
3r millor espectacle
Festival Mime-off, Perigueux,
França.

2016
Millor espectacle
Herbst- und Weinfest, Radebeul, 
Alemanya.

2017
2n millor espectacle
SurPrize Festival, Bolzano, 
Itàlia.

*

2009 2010 2012 2014 2017
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ho converteix tot plegat en un 
delirant joc corporal. La música 
es reafirma com a pilar bàsic en 
el seu caràcter propi. Aquesta 
vegada la veu apareix a escena, 
amb un protagonisme fora del 
comú. Pintat com la realitat, es 
confon la llàgrima del riure amb 
la llàgrima del plor.

“El Món Denarius és apa-
rentment senzill i alegre. 
En ell, tot és veloç, ins-
tantani i eficient. El Món 
Denarius, té una forma ro-
dona perfecte... igual que 
una moneda. Exactament 
igual que una moneda que 
giravolta com una baldu-
fa... i aleshores descobrim 
les dues cares”

Els 3 germans interpretaran 
a més de 80 personatges. 
Cordin-se els cinturons, 
prestin atenció i obrin les 
seves ments. Deixin-se por-
tar cap al món imaginari i 
adrenaloco de PuntMoc.
L'espectador vibra, reneix, 
creix, es reprodueix (la 
música) i mor (de riure).

Denarius fou el nom d'una mone-
da romana de plata, simbolitzada 
també amb una X. El Denarius, 
es va convertir en la base del nou 
sistema monetari, format per les 
monedes: Denarius, Quinarius, 
Sestertius i As. El primer batalló 
de figures monetàries que co-
mençaven a obrir-se pas frenè-
ticament i sense pietat, en una 
societat disposada a ser abatuda 
i conquistada. Sense cap tipus 
de resistència, aquesta permet 
que s'instal·lin per un llarg temps, 
convertint-se en l'actual "Societat 
capitalista del benestar". 

Aquesta realitat, a vegades massa 
injusta i que dia a dia tolerem 
amb total naturalitat, és la que 
Puntmoc escenifica sense cap 
tipus de mirament. A través de 
l'humor absurd i amb un to desca-
rat i divertit, recreen aquest Món 
Denarius, amb una innocència que 

DENARIUS
Duració

Versió original: 60 min.

Versió adaptada per a festivals 
i/o espais no convencionales:  
40 min.

Ficha artística
Una producció de Puntmoc.

Idea, guió i interpretació: 
Puntmoc.

PuntMoc són: Guillem Boada, 
Juli Boada y Hèctor Boada.

Dirigit per: Valentina Temussi y 
Oscar Valsecchi.

Diseny de vestuari:   
Gala Garriga y Carlota Masvidal.

Diseny d'il·luminació: 
Mateo Martínez.

Diseny gràfic: Marta Pau 
y Videsign.tk.

Projecte Pedagógic:       
Lucia de la Guía.

Producció: Lucie Lafleur.

7
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Amb l'objectiu de mante-
nir i reafirmar el seu propi 
caràcter, la companyia 
manté la fórmula de l'an-
terior producció; sense 
paraules, sense escenogra-
fia, una proposta versàtil 
per a espais no convencio-
nals i aptes per a tots els 
públics. No obstant això, 
la companyia es proposa 
quatre nous objectius: 

— La seva finalitat segueix es-
sent fer riure a través de l'humor 
gestual blanc, a vegades molt 
cínic, però aquest cop, avançant 
un pas més, decideixen treballar 
sobre un tema molt actual i a la 
vegada complex com són: els 
diners.    

— Introduir la veu i el cant en 
viu, per a sorprendre amb l'ex-

pressió de les seves capacitats i 
ampliar els seus recursos. Aban-
donar el silenci absolut amb el 
qual transcorrien els 60 minuts 
de l'anterior creació, per a incor-
porar un micròfon amb pedale-
ra-looping recreant tot tipus de 
sons ambientals, efectes sonors 
o música en viu a capela, situant 
a l'espectador en l'espai imagi-
nari que ells desitgen.

— Reafirmar la seva marca, em-
fatitzant el treball físic, poètic 
i visual. La direcció escènica va 
a càrrec dels diplomats i recone-
guts mestres del teatre de movi-
ment corporal; Valentina Temussi 
i Oscar Valsecchi.

— Incloure una nova figura en 
el projecte: la pedagoga Lucía 
de la Guía. Conjuntament creen 
un patró pedagògic, estructurant 
l'espectacle en continguts i valors 
molt concrets.

LA IDEA ORIGINAL

“imponents habilitats físiques 
amb un excel·lent ús de sons en viu 
i partitures perfectament creades 
“...”, utilitzant les armes de la farsa 
poètica i l'humor surrealista"

Armando Rotondi, 
The Theatre Times

“Crític, còmic i tècnic. 
Bateria de gags dramatitzats 
i intel·ligentment absurds.“

Nuria Cañamares,
recomana.cat
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Tres actors sobre un es-
cenari. Tres cossos. Tres 
personatges. Un de sol. 
O tres-cents. Un vestua-
ri que transita des de la 
industrialització a Europa, 
segle XVIII, amb marcades 
siluetes tant masculines 
com femenines, gran va-
rietat de colors, decoració 
rica, gust refinat, fins a la 
moda masculina durant la 
Revolució Francesa: pe-
ces còmodes i pràctiques, 
vestuari sobri, però ric en 
detalls. El contrast: 

Dues cares d'una mateixa mone-
da. Poderosos i oprimits. Des-
igualtat. Capitalisme. Situem-nos 
geogràficament més a prop, ¡viva 
España! Ens interessa el vestit 
dels majos, artesans de camisa, 

mocador de coll, pantaló ajustat 
de camals sota genoll, tirants 
i mitges. I... per què no?, els 
vestits de lluentons del torero, 
descarregats necessàriament 
de tanta brillantor, ornaments i 
lluentons. Tres figures com únics 
elements escènics, transmutant 
en un espai buit, ple d'energia i 
llum, que evoquen temps passats, 
presents i... futurs?

En l'elecció de les tonalitats del 
vestuari partim dels diners, literal-
ment. Els colors del bitllet imprès 
estan en constant moviment en 
l'escenari com el moviment dels 
diners en les diverses èpoques de 
la nostra història. Alguns teixits 
estan estampats amb parts d'un 
bitllet, creant una única imatge: el 
refotut capitalisme.

Text, Gala Garriga i Carlota Masvidal. 
Disseny i imatge, Denarius World.

11

LA IMATGE
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Director 
OSCAR VALSECCHI, 1971

Va estudiar a l'École Internationale 
de Mimodrame de Marcel Mar-
ceau a París. Diplomat per l'Escola 
Internacional de Mim Corporal de 
Londres, on cursa també el Progra-
ma de Postgrau Docencia y Direc-
ción teatral. Professor, entre 1999 i 
2006, a la mateixa escola. Membre 
de la companyia Théâtre de l'Ange 
Fou en Londres, dirigida per Steven 
Wasson i Corinne Soum. És membre 
de la companyia Théâtre de l'An-
ge Fou. Es desplaça a Barcelona 
el 2008, on treballa en diversos 
espectacles com: El Arte de la Come-
dia dirigit per Lluís Homar produit 

pel TNC, com ajudant de direcció, 
responsable de moviment escénic 
i actor; Terra Baixa dirigit per Pau 
Miró, com a ajudant de direcció; 
Luces de Bohemia dirigit per Lluís 
Homar al Teatro María Guerrero 
de Madrid, responsable de movi-
ment escénic. Ajudant de direcció 
i moviment escènic a Las bodas de 
Fígaro dirigit per Lluis Homar, Teatre 
Lliure 2016. Actualment és membre 
de la companyia de circ Capicua i 
dirigeix l'espectacle Entredos, on 
també actua. Ha treballat en més 
de 20 espectacles amb els quals va 
estar de gira per Alemanya, Bèlgica, 
Brasil, Espanya, França, Irlanda, Is-
rael, Itàlia i Regne Unit. Cofundador 
i director de la companyia de Teatro 
InSospeso (Nápoles, Itàlia). Com 
a docent, dóna classes i tallers en 
diverses entitats: Universitat DAMS 
(Bolònia), Circo Espacial i City Lit 
(Londres), London Mime Festival 
i Festival Fringe d'Edimburg. Ha 
co-creat i actuat en conferències-ac-
tes de Corinne Soum sobre el mim 
corporal al Blue Raincoat Theatre 
(Irlanda) i l' ECUM de Belo Hori-
zonte (Brasil). Professor en MOVEO 
(Escola de mim corporal dramàtic 
de Barcelona) i en el Projecte Mus-e 
(Barcelona).

Directora 
VALENTINA TEMUSSI, 1974

Llicenciada a l'Institut Universitari 
Oriental de Nàpols en Literatura 
Moderna, en l'especialització d'Història 
del Teatre Modern i Contemporani. 
Diplomada a l'International School of 
Corporeal Mime de Londres, on cursà 
també el programa postgrau Espe-
cialització en docència i en Direcció 
Teatral. També estudià a l'escola de 
teatre BarDeFe. Membre de Théâtre 
de l'Ange Fou, dirigida per Steven 
Wasson i Corinne Soum durant quatre 
anys a Londres i com a actriu ha col·la-
borat amb diferents teatres i festivals 
en diversos espectacles a diferents 
parts del món Alemanya, Brasil, Espan-

ya, França, Irlanda, Israel, Itàlia i Regne 
Unit. Co-fundadora de la companyia 
Totum Teatre. Des de 2001, professora 
i investigadora del mim i del teatre. Ha 
treballat en diverses escoles, projec-
tes, conferències i demostracions a 
Anglaterra, Itàlia i França: The Factory 
Community Project a Londres, Mus-e 
Onlus, Dinamo3 i Scuola Movimento 
Danza a Nàpols, Piccolo Re di Roma 
Teatro i Accento Teatros Roma, Les 
Ateliers du Vent de Rennes, a l'Aca-
dèmia Develar Artes, al Lanificio25 
a Nápoles i al Teatro Potlach a Fara 
Sabina. També ha treballat de pro-
fessora de mim a MOVEO (Escola de 
mim corporal dramàtic de Barcelona), 
al Col·legio del Teatre de Barcelona i a 
l'Escola de cine El Platón, d'Hospitalet. 
Actualment és lecturer i módulo leader 
a la Universitat Anglesa IAB Institute of 
Performing Arts de Barcelona.

L'EQUIP
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dues estrenades al Teatre del 
Raval, 2015). Fa el disseny d'es-
pai i vestuari de Cloaca de María 
Goos amb adaptació de Roger 
Pera i dirigit per Oscar Molina 
(Versus Teatre, 2015). Actualment 
treballa com escenògrafa i coor-
dinadora d'actes culturals.

Vestuari
CARLOTA MASVIDAL, 1989

Llicenciada en Escenografia a l'Escola 
Superior d'Art Dramàtic de Barcelona 
(Institut del Teatre, 2011) i en Diseny 
d'Espectacles a Wimbledon College 
of Arts (2012). Cursà el Màster Oficial 
en Gestió Cultural de la UB (2015). Ha 
dissenyat i confeccionat el vestuari de 
les òperes La Bella Helena i Tot Mozart 
de l'Òpera de Càmera de Sant Cugat, 
estrenades al Festival Nits de Música al 
Claustre (2011 i 2014 respectivament) 
i el vestuari de Tal (Nau Ivanow, 2015). 
Combinant les facetes d'escenògrafa 
i figurinista, firma Constelaciones, de 
Nick Pane (Teatro Akademia, 2013) i 
els espectacles de Laia Alsina Ferrer 
amb la companyia El Martillo, de la 
que és membre fundadora i producto-
ra: Z (Can Gassol, 2014) i YX o La fide-
litat de los cisnes negros (Sala Atrium, 
2016). Ha estat productora executiva 
de la Temporada d'Ópera de Cámara 
de Barcelona (2016) i actualment, tre-
balla com dinamitzadora sociocultural 
al Teatre de Sarrià.

Vestuari
GALA GARRIGA, 1987

Llicenciada en Escenografia a 
l'Escola Superior d'Art Dramàtic 
de Barcelona (Institut del Teatre, 
2012) i es forma en luminotècnia 
a l'ESTAE, Escola Superior de 
Tècniques de les Arts de l'Espec-
tacle (2013). Ha treballat com 
ajudant del dissenyador d'il·lu-
minació Mingo Albir en Hedda 
Gabler dirigit per David Selvas 
(Teatre Lliure de Gracia, 2012); 
amb David Bofarull a Hurlyburly 
de David Rabe, amb Waltzing 
Teatro (Tantarantana, 2012). Ha 
dissenyat la il·luminació de No soy 
Dean Moriarty de Joan Yago (Nau 
Ivanow, 2011). Com escenògrafa, 
figurinista dissenyadora de llums 
firma: Una historia de amor difu-
sa de Francisco Lorenzo (Teatro 
Kaddish, 2012). Dissenya l'esce-
nografia de Van Gogh el musical 
de Tes Tistos Tigues i de Testimoni 
de càrrec, adaptació de l'obra 
teatral d'Agatha Christie (amb-

Disseny de llums 
MATEO MARTÍNEZ, 1981

Graduat en so, llum, maquinària escè-
nica i escenografia en diverses esco-
les del país. Ha realitzat dissenys de 
llums per a teatre, circ i titelles a: Els 
guerrers de la Lluna, Teatro Disminuye, 
Té for two, Camilo Clown, El tesoro 
del pirata, No es la boca la que (...), El 
fumíste Cia.Davel Puentes, Festival de 
poesía y circo (Córdoba). Ha treballat 
com a tècnic en companyies i obres 
amb: Els Comediants, Peter Pan el 
musical, Faraude, Camilo Clown, An-
drea Dórico o Cedison i en recintes 
como El Matadero (Madrid), Expo 
Zaragoza 2008 o Teatro Principal de 
Guadix (Granada). També ha treballat 
de tècnic a Lima (Perú) i a la televisió 
de Tolouse (Francia). 

Paralel·lament dedica el seu temps a 
la música (guitarra flamenca amb la 
banda Sílvia Tomàs Trío) i és luthier.

14 15
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  / puntmoc  

www.puntmoc.com
info@puntmoc.com

LAURA RIERA

distribucion@puntmoc.com 
(0034) 664 41 61 92

Actor y guionista 
HÈCTOR BOADA, 1984

Des dels 15 anys dedica la seva 
vida a les arts escèniques, combi-
nant diferents tasques, entre elles 
la d'actor. 
Estudià dos anys a MOVEO, 
Escola de Mim Corporal Dramátic 
i Teatre Físico. La seva formació 
com intèrpret l'amplia en diversos 
cursos d'especialització en ma-
labars, acrobàcies, view points i 
contact-impro, improvisació teatral, 
tècnica de veu, saxo, entre altres. 
La seva carrera com a actor, se 
centra en la seva pròpia compan-
yia Puntmoc, essent un dels seus 
fundadors, guionista e intèrpret 
des de 2001. També ha treballat 
en altres companyies de teatre físic 
i experimental com Vol-Ras Teatre, 
La Quadra Mágica, Cia. Les Roses, 
Pau Faust y Dr. Alonso o The Balls. 
Actualment s'estrena com a direc-
tor d'escena amb l'espectacle La 
vida es más que un club de la Cia. 
Menredo.

Actor y guionista 
JULI BOADA, 1985

Estudià a l'Escola del Teatre de 
Barcelona, 2009. La seva formació 
fou ampliada amb cursos intensius 
de tècnica de veu, veiw points i 
contact-impro, malabars, acrobàcies, 
improvisació teatral... La seva faceta 
com a actor la combina amb la de 
músic, formant-se com a tal a l'Es-
cola Ràdio Banda de Barcelona com 
a percussionista. Fundador, guio-
nista i intèrpret de Puntmoc des de 
2001, també ha treballat amb la 
companyia Teatre Foment de Piera 
amb Fando y Lis, El Vestit Nou de 
l'Emperador i La Paranoia. Paral·le-
lament, com 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 
de Piera... Com músic percussionista 
actualment treballa en el projecte de 
música experimental Bamm, després 
d'una llarga trajectòria en diverses 
formacions musicals.

Actor y guionista 
GUILLEM BOADA, 1986

Estudià a MOVEO, Escola de Mim 
Corporal Dramátic i Teatre Físico, 
durant l'any 2012. Ha realitzat diver-
sos cursos intensius de tècnica de 
veu, moviment corporal, malabars, 
view points i contact-impro, im-
provisació teatral... La seva carrera 
artística se centra en els estudis 
musicals. Ha cursat Grau Mig d'Es-
tudis Musicals en el Conservatori 
d'Igualada com pianista i guitarrista, 
d'aquesta manera es converteix en 
el cervell musical i de tempo de 
Puntmoc. Actor, fundador i guio-
nista de Puntmoc des del 2001. 
Com a músic (guitarra, piano, saxo i 
clarinet) ha format part i ha col·la-
borat en formacions musicals com 
La Enga Bucle, Bauma, Letengers, 
Orquestra de Guitarres EMMI, Cor 
de Gospel de Castellbisbal, Bamm. 
Actualment, compositor i intérpret 
amb Sílvia Tomàs Trío, amb qui ha 
editat dos LPs i ha produit diferents 
videoclips.

16 17
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Escenari
· 6 m ample x 4 m fons x 3 m
alt.

· Teló de fons negre.
· 1 parell de cametes (mínim).

Llums
· 36 Canals Dimmer 2K
· 3 Barres d’il·luminació a
escenari.

· 1 Barra d’il·luminació frontal.
· 4 Torres per a carrer de 2m.
· 24 PC
· 4 Retalls 1Kw.12/30
· 18 Retalls 1kw. 25/50
· 11 PAR64 nº5
· 2 PAR64 nº2

So
· P.A. adequada a l'espai.
· 2 Monitors a escenari, un a
cada ombro d'escenari (2
enviaments).

· Patx d'àudio d'escenari a
control (1 Send + 2 Aux Ret).

· Taula de so; In PC (amb D.I.)
+ In Pedalera Looper d'esce-
nari + Reverb + 2 Aux Send.

· 1 cable XLR 6 m.
· Cablejat de Pedalera Looper
a patx o a taula de so (Out
Jack Stereo).

· 1 Shure SM58.
· 1 Peu de micro (el porta la
companyia).

· Pedalera Looper (la porta la
companyía).

Producció
· 1 tècnic de llums, durant tot
el muntatge, que conegui
l'espai i el material.

· 1 tècnic de so i auxiliar de
llums, durant tot el muntat-
ge, que conegui l'espai i el
material.

· Aigua durant el muntatge i
actuació.

· Temps de muntatge: 7 hores.

Gires
Nacional

· Dietes, transport i allotjament
inclòs al catxet.

Internacional

· Dietes, transport i allotjament
no inclòs al catxet.

· Transport; 3 actors + 1 tècnic
+ 1 manager (segons esdeve-
niment) en avió sempre que
sigui possible.

· Equipatge personal sen-
se facturar + 1 maleta d
60x40x25cm  a  facturar.

· Allotjament; poden ser habi-
tacións compartides, amb llits
separats.

· Dietes; no hi ha requisits
especials. Opció vegetariana
s'apreciarà.

Requisits especials

· Amb més de 2 dies seguits
consecutius de funció, es
demana servei de bugaderia
per el vestuari.

FITXA TÈCNICA
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Contacte
Hèctor Boada
+34 646102916
hector@puntmoc.com
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