
el tempsperdre
Un microespectacle de

Mateu Peramiquel i Mar Puig

T’has plantejat mai

quant temps perds

a la teva vida?



T'has plantejat mai quant temps perds a la teva vida? Creus 
que inverteixes bé el temps? Quantes vegades has pensat que 
al teu dia li falten hores? Una comèdia que ens permetrà 
reflexionar sobre el temps. No perdis el temps i vine a riure
amb nosaltres.

Sinopsi:

Mateu Peramiquel i Mar PuigIdea original:

Mar PuigText i direcció:

Mateu PeramiquelMúsica i lletra:

Mar Puig / Julia SardàInterpretació:
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WeColorMusicProducció:

Format gran

1 micròfon de diadema
1 teclat
Equip de so
2 làmpades de peu
4 cadires
1 tamboret

Format petit

1 teclat (sense necessitat d’alimentació 
elèctrica)
1 làmpada de peu
2 cadires
1 tamboret

Comedia musicalGènere:

CatalàIdioma:

Tots els públics.Públic:

15 minutsDurada:

Aquest espectacle és adaptable a qualsevol tipus de format i espai:

el tempsperdre



els creadors
Mar Puig

Cantant, actriu y creadora

Comença, amb tres anys, els seus estudis musicals centrats en el piano i seguint el mètode 
Suzuki. 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 tres disciplines, 
en diferents centres de Barcelona com Eòlia, Nun-nart i Company&Company, entre   
d’altres i es forma amb professionals com Gillyanne Kayes i Jeremy Fisher, Mariona  
Castillo, Maximo Hita, Marta Blanchart, Santi Ibáñez, Queralt Riera i Eles Alavendra.

L’any 2015 obté la titulació com a Musical Theatre Perfomer per Vocal Process.

Forma part del grup vocal UNA (anteriorment Sound Six) amb les que van quedar              
finalistes al programa Oh Happy Day! de TV3. Ha treballat en diferents espectacles 
teatrals com Gisela y el libro mágico (2 temporades a Teatre Borràs, 1 temporada al Teatre 
Apolo i gira estatal), Somriures i llàgrimes (temporada a Teatre Gaudí i gira per Catalunya), 
Croissants Normales de sábado (Microteatre Madrid i Microteatre Barcelona) i Pintamúsica, 

entre d’altres. 

Es forma en Direcció escènica i dramatúrgia a Eòlia ESAD amb professionals com Carles 
Mallol, Helena Tornero i Pablo Ley, i a l’Obrador Internacional de Dramatúrgia de la 

Sala Beckett, amb Marilia Samper.

Com a dramaturga, cal destacar l’espectacle Bruna, el musical, del qual és la dramaturga 
i directora escènica amb el qual guanya el premi a Millor Espectacle Familiar per Teatre 
Barcelona 2021, així com el premi JUAN MAYORGA a Millors autors, juntament amb 

Mateu Peramiquel, compositor i director musical de l’espectacle.

Conjuntament, també han creat l’espectacle Les històries de l’avi Josep, programat tres 
vegades a Barcelona i amb una àmplia gira per Catalunya.

Cofundadora, juntament amb Mateu Peramiquel, de la productora de música i arts 
escèniques WeColorMusic.



els creadors
Mateu Peramiquel

Pianista, compositor i creador

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 el màster Música per a dansa i teatre a la Danish National School of Performing Arts 
de Copenhaguen, Dinamarca, i un segon màster 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 com Music 
Has No Limits, Beth o Salva Racero.

Ha dirigit el musical The book of names al Festival Fringe d'Edinburgh, l'espectacle Home 
and Away al Off-off Broadway de Nova York i Dream Play a la Danish National School of 

Performing Arts. 

Com a compositor, cal destacar l'espectacle Bruna, el musical, del qual és el compositor, 
lletrista i director musical amb el qual guanya el premi a Millor Espectacle Familiar per 
Teatre Barcelona 2021, així com el premi JUAN MAYORGA a Millors autors, juntament 

amb Mar Puig, dramaturga i directora escènica de l'espectacle.

Conjuntament, també han creat l'espectacle Les històries de l'avi Josep, programat tres 
vegades a Barcelona i amb una àmplia gira per Catalunya. 

Ha estat compositor de la cançó Bo per a tothom per a l'anunci de la Generalitat de          
Catalunya (2020), i de la banda sonora del programa de televisió Quina Canalla!.

Com a pianista ha guanyat dos premis Enderrock amb la Simfònica de Cobla i Corda de 
Catalunya i un premi ARC amb La Banda del coche rojo.

Cofundador, juntament amb Mar Puig, de la productora de música i arts escèniques 
WeColorMusic.
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