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Una pequeña joya de esas que se encuentran 
muy de tanto en cuando. Quien quiera reír, 

llorar, emocionarse, sentir al fin y al cabo, no 
debería perdérsela.

- El Periódico

Clar exemple que la senzillesa pot 
ser genialitat. Emotiva, sensible i 

propera, a més, de molt ben 
interpretada!

 - espectadora, al portal 
teatrebarcelona.com

Crec que l’obra destil·la molt d’amor. 
L’amor que Mar i Mateu han posat en cada 

nota, en cada paraula, en cada silenci, en 
cada mirada. 

- teatrebarcelona.com

Una autèntica meravella.

- Ona Bages



L'avi xerra, xerra molt quan sap que l'escoltes. 

Explica històries, anècdotes, vivències. 

Cal escoltar amb paciència, amb molta paciència!

De les converses entre la Mar i el seu avi neix el podcast 
“Les històries de l’Avi Josep”.

Ara posem sobre l’escenari algunes d’aquestes històries amb 
cançons originals i música en directe en un espectacle de 80 

minuts.

https://podcasts.apple.com/es/podcast/les-hist%C3%B2ries-de-lavi-josep/id1507656311
https://open.spotify.com/show/0wfSz9VkpizDMIW0DlStPV
https://les-histories-de-lavi-josep.sounder.fm/


Les històries de

Un musical de
Mateu Peramiquel i Mar Puig

Les històries de l’avi Josep és un espectacle basat en quatre 
històries que només tenen dues coses a veure entre elles: són 
relats basats en fets reals i neixen a través de les converses 
entre l’avi Josep i la seva neta, la Mar. Són històries que l’avi 
explica a la neta, vivències de la seva vida i també històries 
que la néta explica a l’avi, així com les contradiccions i reflex-
ions que es produeixen al parlar de segons quins temes amb 
dues persones d’edats tan diferents.

Cada història és especial per si sola. Cada història és impor-
tant per si sola. Cada història ha nascut per ser explicada, i 
per ser escoltada. Deixem-nos emportar per les emocions i 
viatgem a través d’elles.

Sinopsi:

Mateu Peramiquel i Mar PuigIdea original:

Mar PuigText:

Mateu PeramiquelMúsica i lletres:

Mar Puig / Júlia Sardà, Eduard MauriInterpretació:

Mateu Peramiquel / Daniel GiróMúsica en directe:

WeColorMusicProducció:

Marta “Marto” PérezEquip tècnic:

Teatre musicalGènere:

CatalàIdioma:

A partir de 12 anysPúblic:

80 minutsDurada:



Què hi trobem en aquestes 4 històries?

Amb 4 històries de 20 minuts cada una, passem per sensacions i
vivències que tots els públics s'hi ha vist reflectit en alguna ocasió al

llarg de la seva vida.

1) La gestió del temps actual. Com vivim l'angoixa de la immediatesa que ens porta el dia a dia
des d'un punt de vista divertit i clarament identificador per tots els espectadors.

2) Us heu enfrontat mai a la vostra veritable por? Una de les històries posa damunt la taula la
Ligirofòbia, una por força comuna en la població, però desconeguda i gairebé mai explicada ni
pels que la pateixen ni pels que la coneixen. Una història real i propera ens la fa portar a dalt dels
escenaris, amb grans resultats de commoció per parts de tots els públics.



4) La història de l'avi Josep, que tanca l'espectacle i ens transporta a tots i a totes als nostres
orígens d'infantesa recordant els nostres avis i potser pobles natals. Un homenatge a tots els avis
i àvies que no han viscut uns temps fàcils, però malgrat això, gaudeixen de les petites coses, que
acaben sent les més importants de totes.

3) Com de perilloses són les xarxes socials, i quin ús en fem d'elles? Estem realment segurs
darrere de les nostres pantalles de telèfon? La Mar li va explicar a l'avi un cas real de com l'ús de
les noves tecnologies podien arribar a afectar la teva vida privada d'una manera tan
inversemblant. L'avi al·lucinava...
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Composició i direcció musical

Mateu Peramiquel
L’equip

Comença els seus estudis de música a l’Aula de Jazz i Música Moderna del Liceu 
de Barcelona. Posteriorment 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.
Aconsegueix un segon Master Degree en  Direcció Musical per Teatre Musical al 
Royal Conservatoire of Scotland, Regne Unit.

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

Ha guanyat 2 premis Enderrock amb la SCCC i 
1 Premi ARC amb ‘La banda del coche rojo’. 
Juntament amb Mar Puig, guanyen el premi 
JUAN MAYORGA a Millors autors per BRUNA. 
Amb el mateix musical guanyen també diver-
sos premis a Millor Direcció i Millor Espectacle 
a diferents mostres i concursos de teatre d’ar-
reu de Catalunya.

Formació 

Experiència

Reconeixements



Dramatúrgia i direcció

Mar Puig
L’equip

Formació 

Experiència

Reconeixements

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 Terras-
sa (2010). 
Paral·lelament, es forma en Teatre Musical en les seves 3 especialitats, en diferents 
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 assoleix 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.

Cofundadora, juntament amb Mateu Peramiquel, de la 
productora de música i arts escèniques WeColorMusic. 
Conjuntament, també han creat BRUNA, el musical, 
estrenat l'abril de 2019 realitzant gira per tota Catalunya i 
dues temporades al Teatre Romea de Barcelona. 

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 Espec-
tacle a diferents mostres i concursos de teatre 
d’arreu de Catalunya.

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 Sábado 
(Microteatre Madrid i Microteatre Barcelona) i 
Pintamúsica, entre d’altres.



L’equip

Fll de músics que continua amb la 
tradició familiar. Començà els seus 
estudis musicals amb la guitarra 
elèctrica i el piano clàssic. 
Seguidament s'introdueix en el 
cant. Anys després entra en el 
Taller de Músics on es forma en 
piano Jazz de la mà de    professors 
com Alejandro di Contanzo o Joan 
Solana que l'ajuden a entrar al 
Conservatori Superior del Liceu 
en la modalitat d'Interpretació de 
Jazz i Música Moderna. Al 2019 
salta al món professional formant 
part de projectes com Marc 
Suárez, La Màlaga o Rumba 
Menuda i tocant a festivals com el 
Mercat de Música Viva de Vic,  
GuitarBCN, Flamencat,                 
FesPedralbes i Ciutat Flamenco.

Actor, director i creador escènic. 
Llicenciat en interpretació a        
l’Institut del Teatre de Barcelona i 
format en diverses disciplines 
artístiques com el cant, cinema, 
mim corporal i manipulació    
d’objectes. Ha participat en             
espectacles com Incògnit de Julio 
Manrique, Scaramouche de Dagoll 
Dagom, La Fulla, OtherlloHamlet-
Macbeth Redux de Raimon Molins 
i Mirall Trencat de Mea Culpa 
dirigida per Xisco Segura. En el  
terreny    audiovisual ha treballat a 
la sèrie Com si fos ahir de Televisió 
de Catalunya en el paper de Walter 
i acaba de rodar el nou film Los 
Renglones Torcidos d’Oriol Paulo. 

Música

Daniel Giró
Interpretació

Eduard Mauri



Interpretació

Julia Sardà
Interpretació

Joan Sáez

L’equip

 Graduat en Art Dramàtic per l'In-
stitut del Teatre, ha participat en 
múltiples espectacles familiars, 
sent els més recents On és la fada 
Alegria?  i Hansel i Gretel . També 
ha actuat als escenaris de Barcelo-
na, interpretant diferents papers 
en múltiples espectacles (El futbol 
és així, de Gai, Bed and Breakfast, 
De 9 a 5, Records a Broadway, 
Mistela, Candela, Sarsuela, Doo 
Wop Club). Recentment, va ser 
nominat als Premis Butaca de 
Teatre de Catalunya 2021, com a 
millor actor de músical.

Formada en interpretació a Eòlia 
ESAD en cant modern i en dansa  
clàssica i jazz en diverses escoles. 
Ha treballat a Gisela y el Libro 
Mágico,  La Princesa Anastasia, Al 
Sud del Paral·lel (resultat de      
guanyar la 3a edició del cicle   
MondayMonday al Teatre Eòlia) i 
al concert Fantasia Disney. 
Recentment ha estrenat El Paradís 
del Relat, peça de creació        
col·lectiva dirigida per Jorge 
Yamam-Serrano a la mostra       
d’intèrprets emergents del Teatre 
Eòlia 2021.



Tècnic de so i il·luminació

Marto
L’equip

Experiència 

Des de l’institut que demostra interès per les arts i la tecnologia. De forma autodi-
dacta comença a fer de tècnic en associacions de teatre amateur com els Pastorets 
o l’Esbart d’Esplugues de Llobregat. 

Als 16 anys s’estableix com a freelance i comença a col·laborar amb diverses em-
preses del sector i companyies de teatre com a tècnic d’il·luminació (Edison Rent, 
Desvern Gestió, Teatre i Punt, L’Avenç d’Esplugues, Morla Produccions, Que No 
Pari La Festa, Ateneu de Sant Just Desvern, entre d’altres). 

Paral·lelament, cursa el Batxillerat tecnològic i accedeix al Grau d’Enginyeria 
Informàtica a la Facultat d’Informàtica de Barcelona, UPC. 
 
Als 19 anys decideix formar-se com a tècnic i comença el Grau Superior en 
Tècniques de les Arts de l’Espectacle a l’Institut del Teatre, però acabarà especial-
itzant-se en so. Es gradua el 2021.

Actualment, és el responsable tècnic de WeColorMusic.  

Segueix treballant com a freelance en 
empreses com el Teatre Nacional de 
Catalunya (so i il·luminació), 
el Gran Teatre del Liceu (so), 
el Teatre Lliure (il·luminació), 
Tour Serveis (il·luminació), 
sala Barts (so) i com a dissenyador 
d’il·luminació per a Mare Meva Cia i 
altres companyies.

 

També és tècnic de treballs verticals 
amb accés per cordes i està finalitzant 
el Grau en Enginyeria Informàtica a la 
UOC. 



Bruna és un espectacle de teatre musical de 
creació pròpia. La Bruna, una nena d'11 anys, 
ha de fer un treball d'escola sobre la seva 
àvia i acaba descobrint una història familiar 
que desconeixia.

Programada dins del Petit Romea del Teatre 
Romea de Barcelona al desembre de 2020 i 
al desembre de 2021. 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 (2019) i Millor Espec-
tacle Familiar pels IV Premis de Teatre 
Barcelona (2020-2021), entre d’altres. 

Per a més informació sobre Bruna:
www.brunaelmusical.cat

Arrels explica la història d’en Rai, un noi 
de 17 anys que decideix fer el trànsit. Ho fa 
des d’una mirada optimista, malgrat les 
dificultats que comporta fer aquest pas en 
la societat que vivim. 

Un espectacle que neix per a explicar una 
realitat sovint discriminada. Una obra que 
posa sobre l’escenari la situació que viuen 
les persones transgènere avui en dia. Una 
història amb música en directe que us farà 
arrencar més d’una reflexió.

Per a més informació sobre Arrels:
www.wecolormusic.com/arrels

Altres espectacles

Bruna

Arrels

https://www.brunaelmusical.cat/
http://www.wecolormusic.com/arrels/


info@wecolormusic.com
www.wecolormusic.com

+34 616 683 048

https://www.facebook.com/wecolormusic/
https://www.youtube.com/c/wecolormusic
https://www.instagram.com/we.colormusic/
https://www.wecolormusic.com/
milto:info@wecolormusic.com
tel:+34616683048

