


"Les històries de l'avi Josep" és un projecte que neix arran de les converses
reals de la Mar i el seu avi Josep. 
Són històries reals musicades amb cançons originals.  Tot el material creatiu
és de collita pròpia. 
L'objectiu és fer arribar, als espectadors, històries reals per posar sobre la taula
temes que no sempre estan en boca de la societat, per crear debat. Són
històries que creiem que són molt necessàries escoltar i conèixer en ple segle
XXI. Les diferents històries proposen temes diversos com la superació, les
xarxes socials, l'amor, malalties superades o no superades, pors, tabús
familiars, bullying escolar, etc.
Tot comença amb una xerrada amb l'avi de la Mar. Ens va explicar la seva
història, com va arribar a Ullastrell, el seu poble, i com va formar la seva família.
Havent viscut i sobreviscut una guerra i una postguerra, vam trobar fascinant
fer-ne una història que convertiríem també en cançó. És així com es dóna títol
al projecte.

El projecte neix en format de radio-teatre amb 15 capítols de durada. 

ORIGEN

L'espectacle de 'Les històries de l'avi Josep' consta de 60 minuts de posada
en  escena, música i  cançons en directe. A través d'enllaçar diverses històries
que trobem en la temporada d'episodis de 'Les històries de l'avi Josep' fem
viatjar a l'espectador entre diversos universos d'emocions.
La posada en escena, la música en directe i la interacció amb el públic fa que
aquestes històries encara es visquin des de més a prop i de la manera més
entretinguda possible.

60  minuts  de viatge a través d'experiències  quotidianes  on l'espectador se
sentirà més que identificat.

L'ESPECTACLE

Mar Puig, l'avi Josep i Mateu
Peramiquel, ensenyant una

foto de l'avi de jove.



TÍTOL:

SINOPSI:        

Mateu Peramiquel i Mar Puig
Mar Puig
Mateu Peramiquel
Mar Puig / Irene Jódar, Eduard Mauri / Joan
Sáez
Mateu Peramiquel / Daniel Giró
Albert Compte, Joan Aguila

Teatre musical
Català
A partir de 12 anys
80 minuts

WeColorMusic

  

IDEA ORIGINAL:
TEXT:
MÚSICA I LLETRES:
INTERPRETACIÓ:

MÚSICA EN DIRECTE:
EQUIP TÈCNIC:

GÈNERE:
IDIOMA:
PÚBLIC:
DURADA:

PRODUCCIÓ:

FITXA TÈCNICA

Les històries de l'avi Josep

L'avi xerra, xerra molt quan sap que l'escoltes. Explica històries,
anècdotes, vivències. Cal escoltar amb paciència, amb molta
paciència! Deixeu-vos emportar per la història i descobrireu coses
que no havieu sapigut abans. Us emocionareu recordant, amb ells,
la seva història i els fareu feliços. No deixeu perdre la història de la
vostra família.

Teaser espectacle
https://www.youtube.com/watch?v=VSHRYm9Dmf8
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Mar Puig: Dramatúrgia i direcció.QUI SOM?

FORMACIÓ
Cantant, actriu i creadora. 
Comença amb tres anys els seus estudis de
música centrats en el piano. Obté el Grau
Professional de Música en l’especialitat de piano
pel Conservatori de Terrassa (2010). Paral·lelament
es forma en Teatre Musical en les seves 3
especialitats, en di- ferents centres de Barcelona
com Eòlia, Nu-nart i Company&Company, entre
d’altres, i treballa amb professionals com Gillyanne
Kayes i Jeremy Fisher, Mariona Castillo,
Maximo Hita, Marta Blanchart, Santi Ibáñez,
Queralt Riera i Eles Alavedra. L’any 2015 obté
la titulació com a Musical Theatre Perfomer per
Vocal Process.
Es forma en Direcció escènica i dramatúrgia a
Eòlia ESAD amb professionals com Carles Mallol,
Helena Tornero i Pablo Ley.

EXPERIÈNCIA
Cofundadora, juntament amb Mateu Peramiquel, de la productora de música i arts escèniques
WeColorMusic Conjuntament també han creat BRUNA, el musical, estrenat a l'abril de 2019
realitzant gira per tota Catalunya i temporada al Teatre Romea de Barcelona. 
Forma part del grup vocal UNA (anteriors Sound Six) i ha treballat en diferents espectacles com
Gisela y el Libro Mágico (3 temporades a Barcelona i gira estatal), Somriures i Llàgrimes
(temporada a Teatre Gaudí), Croissants Normales de Sabado (Microteatre Madrid i
Microteatre Barcelona) i Pintamúsica, entre d’altres.

RECONEIXEMENTS
Juntament amb Mateu Peramiquel, guanyen el premi JUAN MAYORGA a Millors autors per
BRUNA. Amb el mateix musical guanyen també diversos premis a Millor Direcció i Millor
Espectacle a diferents mostres i concursos de teatre d’arreu de Catalunya.
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Mateu Peramiquel: Composició i direcció musical QUI SOM?

FORMACIÓ
Pianista, compositor y creador.
Comença els seus estudis de música al Taller de
músics del Liceu de Barcelona. Potseriorment és
Graduat en piano modern a l’Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC), obté un
màster de música per dansa i teatre a la
Danish National School of Performing Arts de
Copenhaguen, Dinamarca.
Obté un segon Master Degree en Direcció
Musical per Teatre Musical al Royal Con-
servatoire of Scotland, Regne Unit.

EXPERIÈNCIA
Ha col·laborat com a pianista en múltiples projectes nacionals i internacionals. Ha dirigit el musical
‘The book of names’ al Festival Fringe d’Edinburgh i l’espectacle ‘Home and Away’ al Off-off
Broadway de NovaYork.
Cofundador, juntament amb Mar Puig, de la productora de música i arts escèniques
WeColorMusic Conjuntament també han creat BRUNA, el musical, estrenat a l'abril de 2019
realitzant gira per tota Catalunya i temporada al Teatre Romea de Barcelona.  

RECONEIXEMENTS
Ha guanyat 2 premis Enderrock amb la SCC i 1 Premi ARC amb ‘La banda del coche rojo’.
untament amb Mar Puig, guanyen el premi JUAN MAYORGA a Millors autors per BRUNA. Amb
el mateix musical guanyen també diversos premis a Millor Direcció i Millor Espectacle a
diferents mostres i concursos de teatre d’arreu de Catalunya.
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REPARTiMENT
ESCÈNIC

Eduard Mauri

Pau
Jofre
Avi Josep

Joan Saez

Pau
Jofre
Avi Josep

Daniel Giró

Pianista

Mateu Peramiquel

Pianista

Mar Puig

Noia
Júlia
Isona
Mar

Irene Jòdar

Noia
Júlia
Isona
Mar

El repartiment original de
l'espectacle:. Mateu

Peramiquel, Mar Puig y
Eduard Mauri 











OPINIONS

"Ho han tornat a fer"  
-Ràdio Terrassa-

"Una auténtica joya"
-El Periódico-

"Una autèntica meravella"
-Ona Bages-"Històries que t'arriben al cor"

- La Xarxa - 

"Eduard Mauri és capaç d'emocionar-nos per la tendresa que inspira el personatge" 
-TeatreBarcelona.com -

"Les cançons de Peramiquel són precioses" 
-TeatreBarcelona.com - "Mar Puig ho fa sense estridències i amb una

gran naturalitat
-TeatreBarcelona.com -

Crítica El Periódico, Eduardo de Vicente
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20210218/cuatro-cuentos-repletos-ternura-sensibilidad-que-hacer-hoy-barcelona-jueves-18-febrero-2021-11525561

Crítica TeatreBarcelona, Carme Canet
https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/les-histories-de-lavi-josep?funcio_id=251738

Crítica Malarrassa, Eloi Falguera 
https://malarrassa.cat/cultura/critica-teatral-les-histories-de-lavi-josep-i-les-de-tots/

Crítica Espectáculos BCN, Alvaro Ramirez
https://www.espectaculosbcn.com/les-histories-de-lavi-josep/#Interpretacion_actoral



ALTRES
PROJECTES

Aquests són alguns dels projectes que hem 
creat, recentment, de forma conjunta el Mateu
Peramiquel i la Mar Puig.

BRUNA, el Musical

Bruna és un espectacle de teatre musical de
creació pròpia ambientat als anys 90. 
La Bruna, una nena d'11 anys, ha de fer un
treball d'escola sobre la seva àvia i, gràcies a
la investigació d'aquest, acaba descobrint
una història familiar que desconeixíem.

Programada dins la programació del Petit
Romea del Teatre Romea de Barcelona al
Desembre de 2020. Ha estat programada
també a diversos certàmens com la Fira
Mediterrània de Manresa i la Mostra de
Teatre Català de Madrid. 

GUANYADORA del premi  Mejor Autoria
Premio Juan Mayorga (Madrid). 

"Ens tornarem a abraçar", una cançó
escrita en ple confinament del Covid19.
Creada per Mateu  Peramiquel  i
interpretada per Mar Puig.

La cançó arriba als mitjans i s'encomana a
famílies i escoles de primària que cantin i
ballin la cançó.
Ha estat utilitzada per diverses escoles de
Catalunya i també per l'Escola Catalana de
Londres.

"Ens tornarem a abraçar"



CONTACTE

 info@wecolormusic.com

+34 616 683 048

www.wecolormusic.com/leshistoriesdelavijosep

@we.colormusic

Pots escoltar "LES HISTÒRIES DE L'AVI JOSEP" 
a les següents plataformes:


