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EL DOGMA ÉS CARN, MOLTA CARN.
EL DOGMA ÉS TEXT, PARAULA
DOGMA
és una idea original de Puntmoc.
GUIÓ I INTERPRETACIÓ
Puntmoc

I DESMEMÒRIA. I CARN. COM
QUALSEVOL TIPUS DE CADENA, ÉS LA
PARAULA DITA SENSE VEU; ÉS LA VEU
MUDA NASCUDA DE LES ENTRANYES.

PUNTMOC SÓN
Juli Boada Ferrer˛ Guillem Boada Ferrer
i Hèctor Boada Ferrer

SIMULTÀNIAMENT TRÀGIC, ABSURD I

DIRECCIÓ
Daniel J. Meyer

BRESSOL O EL PATI DE L’ESCOLA-–. EL

VESTUARI I ESCENOGRAFIA:
Gala Garriga

DOGMA ÉS EL GEST AUTOCOMPLAENT

DISSENY GRÀFIC
Marta Pau
FOTOGRAFIA I IMATGE
Ardila
PRODUCCIÓ
Lucie Lafleur
REDACCIÓ
Adrià A. Blasco
Una producció de Mocart SCCL

RECONFORTANT —-COM LA FAMÍLIA, EL

D’UNA VIDA CRÒNICAMENT RÍGIDA I
PARÒDICAMENT CÀLIDA COM LA PELL,
O LA LLEI DE LA FRICCIÓ DELS COSSOS,
EL DOGMA ÉS FORMA, ESPAI, DIMENSIÓ
I VOLUM. ARRUGA I PLEC. PRINCIPI
D’ACCIÓ, DIRECCIÓ I CAUSA. ÉS ABSURD,
RÍDICUL I PROFUNDAMENT DRAMÀTIC.

CONCEPTE
ELS GERMANS BOADA practiquen una

política corporal basada en la deformació i
l’exploració constant dels seus límits. Torçats,
inclinats, desviats i descendents, el cos passa
a funcionar com el nucli de la seva pròpia
pràctica, contribuint així a configurar un exercici teatral íntimament lligat al clown contemporani, al ritme, al teatre de l’absurd i la
performance.
En un exercici irònic d’(i)realisme escènic i
filosòfic, el subjecte-cos que despleguen els
protagonistes evoca la tragèdia absurda d’una
materialitat condemnada a esquerdar-se en
el transcurs de la seva pròpia fragilitat.

Cos, ritme, expressió́
i musicalitat es dissolen
en una experiència espontània,
fresca, energètica i irrepetible.
ESCÈNICAMENT
Pensada com una peça dirigida a espais escènics no coinvencionals i a un públic tant adult
com jove, DOGMA és una proposta de teatre
físic que investiga a través de l’humor absurd els
límits materials de la condició humana.
Al llarg de l’obra els personatges interaccionaran
amb el continum espai-públic de manera íntima,
divertida i contundent. Mitjançant un registre
informal i directe, l’obra obliga a les persones
involucrades a participar en un exercici interactiu
de creació tan físic com emocional.

QUÍ SOM?
PUNTMOC˛ companyia de teatre físic i humor
creada el 2001 pels tres germans Boada Ferrer:
Hèctor, Juli i Guillem. Puntmoc es dedica completament a l’exploració del llenguatge més intrísec de
l’expressió humana com és el corporal. Centrant-se
en la recerca del motor d’aquest llenguatge, els
germans Boada empren recursos i tècniques que
comprenen des del clown contemporani fins a la
tècnica butoh. No obstant això, refusen contínuament les etiquetes i prefereixen contribuir amb
cada espectacle a la creació d’un estil i una marca
genuïnament pròpia basada en el cos, el ritme i el
moviment; més pròxima a la investigació filosòfica
que al teatre stricto sensu.
ELS GERMANS BOADA FERRER ofereixen
actualment una carta de fins a quatre espectacles,
així com les seves populars MOCADES (espectacles de petit format). GAGSonTRIX, ha estat
l’espectacle amb el qual s’han donat a conèixer,
encara en cartellera, amb una trajectòria de més
de 300 representacions en 8 països diferents.

2n Premi a millor espectacle: Niederstätter surPrize.
Bolzano˛ Italia 2017

Millor actor: 18ª Mostra
Teatre de Barcelona˛ Espanya
2013

1r Premi a millor espectacle: Herbst und Weinfest Festival of Radebeul˛ Alemania
2016

Premi votació públic: 18ª
Mostra Teatre de Barcelona˛
Espanya 2013

3r Premi a millor espectacle: Festival Mime-off.
Perigueux˛ França 2014
1r Premi a millor espectacle: 18ª Mostra Teatre de
Barcelona˛ Espanya 2013

Millor actor: Festival Internacional de Teatro Noctivagos˛
Espanya 2013

HÈCTOR˛ JULI I GUILLEM
/ Idea˛ guió i interpretació
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 en cursos de tècnica
de la veu, cant, tècnica Alexander,
dansa butoh, improvisació, música...
Després de 20 anys de pràctica i
formació, són reconeguts nacional i
internacionalment, premiant-los pel
seu treball com a intèrprets i creadors
en nombroses ocasions.
DANIEL J. MEYER
/Direcció escènica
Nascut a Buenos Aires, Argentina
(1982). Va realitzar la carrera d’interpretació i direcció teatral a COSATYC/ ANDAMIO 90, Argentina,
i més tard realitza diferents cursos
a l’Obrador de la Beckett, Eòlia i
un postgrau a la UB de producció
d’espectacles.
Autor de A.K.A.(Also Known As)
dirigida per Montse Rodríguez (Sala
Flyhard 2018, Teatre Lliure 2018,
Villarroel 2019, i gira per Catalunya),
amb la que guanya: Premis MAX:
autor revelació i actor protagonista, candidata com a millor direcció

i premi del públic; Premis Butaca:
Millor text teatral 2018, millor muntatge petit format, millor actor i millor
direcció; Guanyadora de la convocatoria Teatro Express 2018, fundación
SGAE; Premi Teatre Barcelona:
millor obra de petit format, millor text
teatral i millor direcció; Premi de la
Crítica: Actor revelació; Premi del
públic MIT RIBADAVIA; Premi del
públic Teatre del Mar, Mallorca.
També ha dirigit i escrit obres de
la companyia Descartable Teatre:
Descartable, Daian& Giggy Live
Sex, Deflacionable, Cola con Anís,
Nestea con Vodk, Fusells (versión
de “Los fusiles de la sra. Carrar de
B.Brecht),Abans, Historia de una
Reventada, entre d’altres. És l’ajudant
de direcció habitual d’Àngel Llàcer
i Manu Guix (La Tienda de los
Horrores, La Jaula de las Locas, Un
Cop l’Any, Molt soroll per no res, El
Petit Príncep, Geronimo Stilton entre
d’altres). També ha treballat amb
David Selvas, Rosa Novell, Alexander Herold, Josep Galindo, Pablo
Ley en diferents produccions.
Al novembre del 2019 a la sala Berlanga de Madrid, realitza la lectura
dramatitzada del seu text SHOÁ,
dirigit per Helena Pimenta (ex directora de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico de España).
GALA GARRIGA /Espai escènic
Es llicencia com escenògrafa a
l’Institut del Teatre de Barcelona.
Posteriorment realitza luminotècnia a
l’ESTAE.
Mentre es dedica professionalment
a llaurar vinyes amb el seu tractor,
crea la iŀluminació de “No soy Dean

Moriarty” de Joan Yago, Nau Ivanow. Tambè l’escenografia, figuració
i iŀluminació de “Una historia de
amor difusa” de Francisco Lorenzo,
Teatro Kaddish. L’escenografia de
Van Gogh el musical de “Tes Tistos
Tigues” i de ”Testimoni de càrrec” al
Teatre del Raval, l’espai escènic i
vestuari de “Cloaca” de María Goos
dirigit per Oscar Molina al Versus
Teatre... entre d’altres.“Ens entenem
i és per això que ja és la segona vegada que em faig càrrec del disseny
de vestuari i espai escènic dels seus
espectacles”.
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
els 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.

FITXA TÈCNICA
DURADA
40 minuts
+ col·.loqui (opcional).

DURADA
PÚBLIC
40
minuts
Adult
(+12 anys).
+ col·.loqui (opcional).
ESPAI

PÚBLIC
Espai de 5m x 3m.
Adult
(+12 anys).
Adaptable
a carrer i sala
En cas de carrer˛ es demana un
ESPAI
espai tranquil i poc sorollós amb
Espai de 5m x 3m.
terra pla i uniforme.
Adaptable a carrer i sala
Lineòlium o similar.

En cas de carrer˛ es demana un
espai tranquil i poc sorollós amb
LLUMS
terra
pla i uniforme.
Cap requisit.
Lineòlium
o similar.

En cas de nit o sala˛ iŀluminació
uniforme.
LLUMS

Cap requisit.
En
cas de nit o sala˛ iŀluminació
SO
uniforme.
Microfonia ambient˛ en cas
d’espai sorollós o en aforament

SO
superior a 250 persones.
Microfonia
ambient˛
en casamb
P.A. adequada
a l'espai,
d’espai sorollós o en aforament
entrada minijack. En la mesura
superior a 250 persones.

del possible, la PA no hauria de
ser visible pel públic.

PRODUCCIÓ
Aigua durant el muntatge
i funció.
Temps de muntatge: 10min.

PRODUCCIÓ
Aigua durant el muntatge
i funció.
Temps de muntatge: 10min.

ESCENOGRAFIA
La
companyia porta un banc
ESCENOGRAFIA
plegable.
La companyia porta un banc
Mides
plegat:
plegable.
40cm x 15cm x 3 0cm (veure
Mides plegat:
foto).
40cm x 15cm x 30cm (veure
foto).
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