


"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
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Mateu Peramiquel i Mar Puig
Mar Puig
Mateu Peramiquel
Eduard Mauri i Mar Puig
Mateu Peramiquel
Joan Aguila

Musical
Català
A partir de 12 anys
65 minuts
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TEXT:
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MÚSICA EN DIRECTE:
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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.
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ELS CREADORS

Mar Puig: Dramatúrgia i direcció.
Mateu Peramiquel: Composició musical i pianista.QUI SOM?

MAR PUIG
Estudiant de Direcció Escènica i Dramatúrgia a Eòlia
ESAD.
Titulada com a Musical Theatre Performer per Vocal
Process. 
Grau Professional de música especialitat piano.

MATEU PERAMIQUEL
Grau de piano en música moderna a l’ESMUC. 
Màster en Música per dansa i teatre a Danish National
School of Performing Arts de Copenhaguen. 
Màster en direcció musical per teatre musical a Royal
Conservatoire of Scotland.

EDUARD MAURI
Graduat en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. 
Format en cant clàssic i modern a Aules (Barcelona) i en Tècnica
Decroux amb Thomas Leabhart a París. 
Scaramouche amb Dagoll Dagom, direcció Joan Lluís Bozzo
Incògnit, direcció Julio Manrique
Mirall trencat amb Mea Culpa, direcció Xisco Segura

Per al projecte de Les Històries de l'Avi Josep comptem
amb l'Eduard Mauri com a intèrpret juntament amb la
Mar Puig. 



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:


