Un musical de Mateu Peramiquel i Mar Puig
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DESCRIPCIÓ
Sinopsi

Informació tècnica

Ambientada als anys ‘90, la Bruna, una nena
d’onze anys ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia. Realitzar-lo no és una tasca
fàcil per la Bruna, ja que la seva àvia, amb
cert grau de demència, no la pot ajudar
massa. Mentrestant la seva mare, molt enfeinada i sola en la família, ha de gestionar la
vida de la Bruna, la de l’àvia i la de l’empresa
on treballa. L’Eric, l’amic de la Bruna, sembla
tenir una vida plena amb la seva família i això
fa estar neguitosa a la Bruna que també vol
viure una vida plena amb la seva mare.

Idea Original: Mateu Peramiquel i Mar Puig

#BrunaElMusical

Contacte
brunamusicaloficial@gmail.com
+34 616 683 048
(Mateu Peramiquel)
www.brunaelmusical.cat

Xarxes
@brunamusicaloficial
#BrunaElMusical
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Música i Lletres: Mateu Peramiquel
Producció: WeColorMusic i GATU
Durada: 1h i 20min
Gènere: Teatre Musical
Idioma: Català

#BrunaElMusical

En el passat veiem la Quima, l’àvia de la Bruna de petita i com aquesta té tants amics
que juguen a jocs molt diferents dels actuals. La Pitu, la millor amiga de la Quima,
tan diferents socialment però tan iguals
sentimentalment, serà la part principal
de la investigació de la Bruna per enllestir
el treball.

Guió: Mar Puig

#BrunaElMusical

BRUNA neix a Ullastrell, un petit poble del
Vallès Occidental, com a projecte de teatre comunitari. El gran moviment teatral del
municipi empeny als autors, Mateu Peramiquel i Mar Puig, a crear aquest espectacle
familiar de forma conjunta amb la companyia teatral GATU.
Aquest projecte conjunt es basa en l’objectiu de donar veu als infants. Es vol crear una
història que posi èmfasi a la visió dels infants
sobre el món adult, ja que la companyia
GATU té una llarga experiència i recorregut
treballant el teatre amb els infants del poble.
Aquesta línia de treball, conjuntament amb
l’objectiu dels autors de fer un homenatge als seus avis i àvies, han fet que BRUNA s’hagi convertit en un espectacle familiar amb un missatge molt fort tant pels
infants com pels adults. Aquesta és l’essència del teatre familiar i també l’essència
de BRUNA.

Presentació a Ullastrell
BRUNA situa l’espectador a dues èpoques
diferents: l’espectacle està ambientat als
anys noranta, època d’infància viscuda pels
autors, i alhora ens trasllada als anys trenta. És en aquest viatge al passat on podem
observar aquells infants, que van ser els
nostres avantpassats, i la seva manera de
veure el món. En l’adult, BRUNA crea el debat sobre com han estat educades aquelles
generacions que han crescut amb la censura i el tabú com a forma de vida. Alhora,
els infants espectadors, empatitzen amb els
personatges i descobreixen les diferències
dels nens i nenes de dues èpoques desconegudes per ells, en comparació a la seva
pròpia vivència com a infants.

BRUNA va ser presentada a Ullastrell a l’abril
del 2019 al Teatre del Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell amb molt bona acollida per
part del públic amb 4 funcions exhaurides.
Aquesta presentació ens va servir per experimentar quin efecte té BRUNA en l’espectador. També per entendre què desperta
en els públics d’edats diverses. Ens va permetre investigar i provar. Ens va permetre
viure BRUNA.
Aquesta presentació va ser possible gràcies a moltíssimes persones que va posar
un petit o gran esforç per tirar-ho endavant.
En especial, però, va ser possible gràcies a la

Bruna es vesteix d’alegria, entusiasme i
energia, però a la vegada de discussió, debat, enyorança, tristor i ràbia que fan que
l’espectacle sigui per a l’espectador, un viatge a través del temps i les emocions.
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companyia de teatre GATU (Grup Amics del
Teatre d’Ullastrell) que va col·laborar d’una
manera incondicional. Hem pogut comptar
amb els seus espais per tal de poder realitzar
els assajos i la presentació, també amb tot el
seu equip artístic. La seva ajuda va ser fonamental per poder donar vida a BRUNA i per
somniar a on volíem arribar. El GATU també
va col·laborar amb tota la gestió de la presentació i amb la producció de l’espectacle.

#BrunaElMusical

Origen

#BrunaElMusical

#BrunaElMusical
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PREMSA I PREMIS

Comentaris de premsa

‘Bruna, un descobriment
inesperat, una petita joia’

Reconeixements

‘Bruna, este pequeño tesoro’
-El Periódico-

Als Premis Juan Mayorga, de
nivell estatal:

Al Concurs de Teatre de Sant Feliu de
Guíxols:

• Primer Premi a Millor Autoria per
Mateu Peramiquel i Mar Puig

• Primer Premi a Millor Música i
Coreografia

- Nació Digital-

• Primer Premi a Millor Obra per
Votació Popular.

‘Preciosa història i partitura’
- La Xarxa-

• Primer Premi a Millor Obra pel
Jurat Juvenil.

‘Una història preciosa, molt
necessària pel nostre moment’

• Tercer Premi al Millor Muntatge.

- Icat fm-

‘Ens trobem davant d’una
creació extraordinària’
- Diari Terrassa-

‘Dos joves creadors amb
molt talent’

-La Torre-

• Primer Premi a Millor Actriu
Protagonista per Mariona Lleonart

Premi Tu Fas Ullastrell del grup
d’Esquerra Republicana d’Ullastrell.

• Primer Premi a Millor Obra pel
Jurat Juvenil

• Primer Premi a Millor Actriu
Protagonista per Mariona LLeonart

-TeatreBarcelona.com-

• Primer Premi a Millor Obra per
Votació Popular
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• Segon Premi a Millor Companyia

• Tercer Premi a Millor Grup.

• Primer Premi a Millor Direcció pel
Jurat Juvenil

‘Mateu Peramiquel i Mar Puig
han creat un espectacle d’una
poètica preciosa’

• Segon Premi a Millor Actriu
Protagonista per Mariona Lleonart

Al Concurs Ciutat de Terrassa:

Al Concurs de Teatre de Gràcia:

‘La veu que hauriem d’escoltar’

• Segon premi a millor Obra per
Votació Popular

• Segon Premi a Millor Direcció.

Premi Millor obra per Votació
Popular a la Mostra de Teatre de
Franqueses del Vallès.

-Recomana.cat-

• Primer Premi a Millor Direcció

• Primer Premi Millor Obra per
Votació Popular
• Primer Premi Millor música i so
• Segon Premi Millor Grup
• Segon Premi Millor Direcció
• Tercer Premi a Millor Actriu de
Repartiment per Jana Palet.

#BrunaElMusical

#BrunaElMusical

Al Concurs de Teatre d’Olesa:

MULTIMEDIA

Reportatge Teatremusical.cat

Videoclip Abecedari

Spotify CD Bruna

Web Bruna

Instagram Bruna

#BrunaElMusical

#BrunaElMusical

Teaser Bruna
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CREADORS

Formació
Mar Puig, cantant, actriu i educadora.
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 diferents centres de Barcelona com Eòlia, Nunart 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.
També és Graduada en Educació Primària
en l’especialitat de Llengua Estrangera per
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Mateu Peramiquel

Experiència

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
Nova York.

Cofundadora, juntament amb Mateu Peramiquel, de la productora de música i arts
escèniques WeColorMusic. Conjuntament
també han creat Les Històries de l’Avi Josep, projecte que neix en format Podcast
i que s’estrena com a espectacle teatral el
setembre de 2020 a la Sala Badabadoc de
Barcelona, realitzant una gira posterior i una
altra temporada fixa a la Sala Badabadoc
durant el febrer de 2021.

Formació
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.

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.

Obté un segon Master Degree en Direcció
Musical per Teatre Musical al Royal Conservatoire of Scotland, Regne Unit.

Cofundador, juntament amb Mar Puig de
la productora de música i arts escèniques
WeColorMusic. Conjuntament també han
creat Les Històries de l’Avi Josep, projecte que neix en format Podcast i que s’estrena com a espectacle teatral el setembre
de 2020 a la Sala Badabadoc de Barcelona,
realitzant una gira posterior i una altra temporada fixa a la Sala Badabadoc durant el
febrer de 2021.

Reconeixements
Ha guanyat 2 premis Enderrock amb la SCC
i 1 Premi ARC amb ‘La banda del coche rojo’

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.

Juntament 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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Mar Puig

Nota dels autors

BRUNA ha estat i és un viatge fascinant.
Una aventura que va començar sent un salt
al buit, s’ha acabat convertint en l’inici de
molts altres projectes. BRUNA ens ha obert
les portes d’un món que ens dóna vida.

Mai podrem deixar d’agrair al GATU, el Grup
Amics del Teatre d’Ullastrell, tot el suport
que ens han donat. Gràcies per deixar que
BRUNA neixi a casa vostra i per l’entrega de
tot l’equip.
Finalment, gràcies a tu per voler viure BRUNA amb nosaltres. Per escoltar-te la nostra
veu i ajudar-nos a fer-la arribar més lluny.
Esperem que també puguis sentir-la teva i
et puguis estimar la història de BRUNA com
ho fem nosaltres.
No ho deixarem oblidar.
#BrunaElMusical

#BrunaElMusical

BRUNA és una realitat. Aquella idea embriònica que vam tenir passejant pels carrers
d’Edimburgh gaudint del festival Fringe
l’agost del 2018, és BRUNA. Aquella proposta del Mateu a l’equip del GATU en un sopar
d’estiu calorós, intentant aixecar els ànims
d’una companyia de teatre que havia perdut
per sempre una de les seves figures claus,
és BRUNA. Aquell desig de voler retre homenatge als nostres avis i àvies que havíem
perdut recentment, és BRUNA.

Mar i Mateu

BRUNA és un homenatge als nostres avis i
àvies, i conseqüentment, a totes les persones grans del nostre país que van lluitar sense perdre mai la força. És gràcies a la seva
lluita que nosaltres avui som qui som i ens
podem dedicar a l’art. Les seves històries i la
seva lluita són la font d’inspiració de BRUNA
i també de la nostra vida.
Aquest projecte no hauria estat possible
si no haguéssim comptat amb un equip de
persones amb una qualitat artística i sobretot humana immesurable. BRUNA és com és
gràcies a la seva ajuda, els seus consells, les
seves aportacions i la seva força i energia.
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@brunamusicaloficial

