
L’avi Josep era un marrec de set-
ze anys quan va deixar Toga, el seu
poble natal de la província de Cas-
telló, i va arribar a Catalunya. Pri-
mer va fer cap a Martorell i, pos-
teriorment, la família va arrelar a
Ullastrell, on van treballar com a
masovers d’una finca amb vinyes.
Moltes dècades després, el Josep
és el protagonista d’un projecte de
ràdio-teatre que uneix les arts es-
cèniques i musicals amb la refle-
xió sobre qüestions de temàtica
social i que es pot escoltar i veure
a les plataformes digitals Spotify,
YouTube i Soundcloud.

«La primera temporada de Les
històries de l’avi Josep consta de
quinze capítols», explica el músic
surienc Mateu Peramiquel, coau-
tor del projecte juntament amb
Mar Puig, neta de l’homenatjat.
Després d’emetre’s cada dimarts
al programa La Central, d’Ona Ba-
ges, ara es poden recuperar tots
els episodis a les xarxes esmenta-
des. I avisa que no només hi ha la
voluntat de crear una segona tem-
porada: «A la tardor, tenim la in-
tenció de treure el disc i estrenar
una obra de teatre».

Més enllà d’altres conseqüèn-
cies terribles per al món de la cul-
tura, el confinament ha tingut la
virtut de servir al duet que formen
Puig i Peramiquel per tenir molt
temps per crear. En cada capítol
«s’explica una història d’uns 15, 20
minuts, sobre temes com l’asset-
jament escolar, el mal ús de les
xarxes socials o les malalties que

no es poden superar. «Qüestions
amb les quals ens sentim identi-
ficats», afegeix el bagenc.

«El projecte va sorgir d’una xer-
rada amb l’avi Josep, després de la
qual li vam dedicar una cançó»,
explica Peramiquel. En cada epi-
sodi, Mar Puig narra una història
i, de fons, va sonant un fil musical
de piano amb una partitura crea-
da pel surienc. A més a més, ple-
gats interpreten una o dues can-
çons compostes exclusivament
per a la iniciativa.  «Com que
fèiem un capítol cada setmana,
quan ens vam poder retrobar amb
altres persones vam tenir convi-
dats per narrar i cantar», indica.

Si bé l’eix central de Les històries
de l’avi Josep és la narració d’un
conte amb la voluntat d’obrir de-
bat, els autors van voler innovar i
no repetir esquemes, motiu pel
qual «vam introduir recursos dra-

matúrgics, flaixbacs i estructures
diferents en cada capítol».

Durant el confinament, Mateu
Peramiquel va compondre i regis-
trar la cançó Ens tornarem a abra-
çar, que ja té gairebé onze mil vi-
sualitzacions a YouTube. El su-
rienc i Puig són dos enamorats del
teatre musical i ja estan elaborant
un muntatge amb les diferents
històries de l’avi Josep per estre-
nar-lo aquesta tardor en format
escènic.

D’altra banda, Bruna el musi-
cal, creat per Peramiquel i Puig,
farà estada del 13 al 27 de desem-
bre al Teatre Romea de Barcelona
en la programació infantil.

El músic surienc Mateu Peramiquel
compon «Les històries de l’avi Josep» 
El compositor bagenc i la dramaturga Mar Puig pengen a les xarxes un projecte de ràdio-teatre
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Mar Puig i Mateu Peramiquel, acompanyats de l’avi Josep

Les històries s’inspiren en la
figura de l’avi de Mar Puig i
serveixen per debatre sobre
temes d’interès social

El duet ja treballa en l’edició
d’un disc i en el muntatge d’una
peça teatral que és previst que
s’estrenin a la tardor

 El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages va viu-
re una lluïda estrena presencial als jardins del monestir de Sant Benet, aquest
dijous a la nit, després que el certamen s’inaugurés una setmana abans amb
una actuació que es va poder seguir en línia. El tenor Josep Bros i la soprano
Maria Miró, acompanyats pel pianista Marco Evangelisti, van fer un recital
d’àries i duets de grans autors com Bizet, Mozart, Verdi i Puccini. Davant d’uns
275 espectadors, el concert va certificar l’encert de l’organització de no ajornar
el festival malgrat la pandèmia. Respectant totes les mesures de seguretat sa-
nitària, el bell espai a l’aire lliure va tornar a exhibir el seu potencial per a la
música, encara que amb una capacitat restringida. El festival brindarà el dijous
de la setmana vinent, a les 22.15 h, un homenatge a la figura de García Lorca:
sota el títol Luna roja, l’espectacle musical comptarà amb el concurs de la mez-
zo Mireia Pintó, l’actriu Sílvia Bel i l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.

La música tornaals jardins de Sant Benet en
l’estrena del festival de Sant Fruitós 
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REFLEXIÓ SOCIAL Música i guions originals per a uns contes narrats que parlen de qüestions com l’assetjament
escolar i el mal ús de les xarxes. Puig i Peramiquel els han emès a Ona Bages i ara són a les plataformes digitals
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El reporter bagenc Aleix Soler-
nou inicia avui la gira de presen-
tacions del llibre La revolta del po-
ble, que es va haver de suspendre
fa quatre mesos a causa de la pan-
dèmia i el confinament. El volum,
que publica Edicions de l’Albí, re-
memora les vivències de dates tan
emblemàtiques en la cronologia
del procés català com el 20 de se-
tembre i els dies 1 i 3 d’octubre del
2017. L’acte tindrà lloc a les 12 h al
parc 1 d’Octubre de Callús, davant
de l’escola Joventut, on hi va haver
un atac de la Guàrdia Civil. A més
de l’autor, hi intervindran el fotò-
graf Salvador Redó i l’exalcalde Jo-
sep Maria Ginestà. La jornada es
clourà amb un vermut per als as-
sistents.

Víctor Amela, dilluns a l’Abacus
La jornada de demà dilluns tindrà
dues presentacions literàries de
signe divers a Manresa, i totes
dues tindran lloc a les 19 h. El pe-
riodista Víctor Amela parlarà del
llibre Ens van robar la joventut.
Memòria viva de la lleva del biberó
(Rosa dels Vents), a la llibreria
Abacus, en una trobada organit-
zada per l’Associació Memòria i
Història de Manresa i que estarà
moderada per Joaquim Aloy i Sal-
vador Redó. En aquest volum,
Amela dona la paraula a alguns
dels supervivents d’un episodi de
la Guerra Civil Espanyola espe-
cialment cruent perquè va supo-
sar l’allistament de nois joves a
combatre a l’Ebre en un intent ja
desesperat de la República per in-
tentar impedir la victòria feixista.

D’altra banda, la llibreria Parcir
acollirà la presentació de la
novel·la L’origen del pecat, un acte
en el qual participaran l’autora,
Marta Alòs, i l’escriptor i periodis-
ta de Regió7Jordi Agut. L’obra for-
ma part de la col·lecció de novel·la
negra del segell lleidatà Pagès Edi-
tors i està ambientada a Lleida i en
els escàndols de pederàstia i cor-
rupció de l’Església catòlica. Ex-
diputada al Parlament de Cata-
lunya, Alòs és autora de diverses
novel·les i relats.
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Aleix Solernou
inicia la ronda de
presentacions de
«La revolta del
poble» a Callús

Aleix Solernou, mirant el llibre
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