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Per a facilitar la cerca dels espectacles els hem dividit en tres gèneres: 

- Espectacles de Sala 
 
TANGRAM   Música, teatre i dansa per totes les edats 

KEI KEI !   Música, teatre i dansa per a nens de 3 a 8 anys 

MONSTRES MONSTRUOSOS  Teatre musical per a més de 4 anys 

CONTES QUE SONEN   Contes musicals per a nens de 4 a 7 anys 

UN TOC DE PASTORETS   Música i teatre interactius per a tothom 

 
 

- Espectacles per a nadons ( 0 a 3 anys) 
 
NAS DE BARRACA   Música i teatre per als més petits 

CONTES QUE SONEN   Contes musicals per als més petits 

PILOOOTA   Teatre d’objectes, sense paraula (fins a 5 anys) 

ASTERISC   Música i teatre per als més petits 

PER NADAL, FESTA TOTAL   Les nadales més conegudes 

ZING-ZING   Concert de música amb sorpreses per als més petits 

 
 

- Espectacles d’exterior 
 
TUTTI FRUTTI    Ball i animació per a totes les edats 

BRUM    Espectacle de dansa-teatre itinerant i interactiu 

IMPERMEABLE   Espectacle d’aigua i percussió per a tothom 

 
 
Teniu informació adicional de tots ells al nostre web 
 
www.tocderetruc.com 
 
La Companyia està oberta a adaptar qualsevol dels espectacles d’acord 
amb els requeriments tècnics i pressupostaris que més s’ajustin a les 
vostres necessitats. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECTACLES DE SALA  



 

 
 

 

TANGRAM 
El TANGRAM, també conegut com a Taula de la Saviesa o be Taula dels 
Set Elements, és un conegut trencaclosques d’origen xinès, l’objectiu 
del qual és reproduïr una figura proposada fent servir les set peces de 
què consta. Té alhora llibertat total per a construïr diferents figures. Això 
en fa un joc que desenvolupa enormement la creativitat. També es diu 
que el Tangram té el seu origen en les representacions teatrals que 
tenien lloc a l’antiga Xina. Es feien generalment amb titelles, de manera 
que es podien representar tant objectes inanimats com animals o 
persones en moviment. 

TANGRAM és també el nom del nou muntatge de TOC DE RETRUC. La 
base del mateix és el mateix concepte de joc: juguem a jugar, no 
solament amb les figures que podem anar formant amb la Taula, 
convertint-les en objectes que cobren vida, sinó amb tots els elements 
que ens trobem en escena: així el joc escènic es barreja amb el joc 
musical, formant un mosaic  d’escenes on la plàstica, el ritme, la música i 
la interpretació ens transporten a un món de fantasia, conformant un 
espectacle d’una gran força i bellesa sonora i visual que no deixarà 
indiferent el jove públic a qui va especialment adreçat. 

TANGRAM està intrepretat per cinc actors, alhora músics i ballarins  i 
està adreçat a públic familiar sense limitacions d’edat. 

FITXA TÈCNICA 

ESPAI NECESSARI: 
 
Escenari a la italiana amb cambra negra. Terra amb linòleum negre o molt llis. 
 
Mides: Consultar amb la companyia, ja que existeixen diferents possibilitats de 
muntatge. 
 
La sala ha de ser totalment fosca de manera que permeti ressaltar els efectes 
de llum ultra-violada. 
 
IL.LUMINACIÓ: 
 
12 PC de 1000 w, 10 PC de 650 w, 3 Retalladors de 1000 w 
Taula de mescla de llum i Dimmer d’almenys 12 canals 
 
SO: 
 
Sistema P.A. de 1000 w, incloent: etapa, altaveus de P.A. 
 
La Companyia fa ús de material propi de microfonia, taula de mescla de so i 
monitoratge. 
 
TEMPS DE MUNTATGE: 3 Hores 
TEMPS DE DESMUNTATGE: 1 hora 15 minuts  
DURADA DE L’ESPECTACLE: 55 minuts 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
Actors/ballarins/músics: 
 
Anna Casanova, Arnau Marimon, Eric Pablo, Marta 
Albir, Carles Bertrand 
 
Coreografia: Omar Meza 
 
Direcció escénica: Iban Beltran 
 
Ajudant de direcció: Marta Bou 
 
Música: Carles Bertrand 
 
Vestuari i escenografia: Marta Albir 
 
Il.luminació: Ignasi Llorens 
 
Tècnics de llum i so: Marta Vilellas i Oriol Llonch 
 
Guió i Direcció artística: Marta Albir i Carles 
Bertrand 
 
Fotografia: Eduard Malé, TAV, Caterina Bertrand 
 
Video: GAG Video produccions 
 
Producció: RETRUC SCCL 
 
Agraïments: La Sala de Sabadell, Creda II, Clownx 
Teatre, Victor Pérez Armero, Raúl Pérez Armero, 
Raïssa Janer, Marta Bou, Genís Oroval, Arnau 
Burés, Joel Mesa, Dani Guissado, Aina Moles, 
Sandra Bogopolski, Maria Fuster.  



         

 

 

KEI KEI ! 
 

A “Kei Kei !” Toc de Retruc combina amb èxit la música en directe que 
caracteritza els seus muntatges amb diverses tècniques teatrals, com 
ara la pantomima o el teatre d’objectes, i incorpora per primera vegada 
la dansa com a element essencial en el desenvolupament escènic. 
 
Un ésser malèfic i mutant, l’Urpa, es dedica a fer la vida impossible als 
“Kei Kei”, insòlits animals d’un país fantàstic, mentre el Capità 
Ferradura, mariner en busca de noves aventures, intentarà, amb la 
participació del públic, dur a bon port el desenllaç del conte. I una gran 
festa final clou aquest espectacle ple de música i color. 
 
 
FITXA TÈCNICA 

 

En local tancat: 

Sala  fosca. Escenari a la italiana, amb cambra negra.  

Mides òptimes: 8 m. d’ample x 6 m. de fons x 2.75 m. d’alt.  

Mides mínimes: 6 x 5 x 2.5 m.  

Potència elèctrica mínima: 8000 W a peu d’escenari  

Temps de muntatge: 2 hores  

Temps de desmuntatge: 1 hora 

 

A l’aire lliure: 

Entarimat de 8m. d’ample x 6 m. de fons com a mínim 

Fons i laterals protegits 

Acomesa elèctrica a peu d’escenari de 220 per a 15 A 

(si és en sessió nocturna, potència mínima de 10000 W) 

Temps de muntatge. 2 hores 30 m. 

Temps de desmuntatge: 1 hora 30m  

 
 

 
                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 

 

"KEI KEI !" és un Espectacle Musical per a totes les 
edats.  

Tècniques de Música, Teatre d’actors i d‘objectes, 
Dansa . 

Durada de l’espectacle: 60 minuts  

 

amb 

Anna Casanova   

Miquel Duran 

Marta Albir  

Carles Bertrand i... 

Bruixes i Paparres, Monstres i Mutants, Besties ben 
extranyes, Músics i Cantants... 

 

Guió i Música de Carles Bertrand 

Vestuari i Figures de Marta Albir 

Producció de Toc de Retruc  

 

Agraïments: Julio Alvarez, Quim Ollé, Joan 
Vayreda, Marta Bou, Mireia Coll, Adriana Bertrand, 
Caterina Bertrand, Sito Rius, Mireia Vericat, Mireia 
Porqueras, Igor Cortadellas, Oriol Guerrero, 
Marcel.lí Bayer, Menchu Mediavilla, Jordi Salvadó 

 

 

 

  



 

 

 

MONSTRES MONSTRUOSOS 
 

MONSTRES MONSTRUOSOS és un conte escrit i publicat ja fa un temps per 
l’Enric Larreula. La imaginació desbordant d’aquest autor ens ha portat a 
demanar-li que ens escrigui el text del nostre proper espectacle. 

“Monstres…” ens serveix com a punt de partida d’un muntatge on conflueixen 
factors que ja són característics de Toc de Retruc: cançons i música en 
directe, amb la utilització d’instruments curiosos, una plàstica cuidada i un 
tractament de la dramatúrgia que uneix poesia i humor, especialmente adreçat 
als més petits, però també apuntant els pares i germans grans.  

En el conte una parella de monstres tenen un fill tan “monstruós” que 
desentona amb la família pel fet l’agradar-li les coses boniques i passar-se la 
vida fent el be. La trama de l’obra gira entorn del què poden arribar a fer els 
pares per a tornar-lo al “mal camí”. 

Una reflexió sobre el be i el mal, en clau d’humor… i musical. 

 

FITXA TÈCNICA 

Espai escènic: 

A la italiana, preferible amb cambra negra, no imprescindible.  

Escala des de l’escenari al pati de butaques. 

Mides òptimes: 10 m d’ample x 6 m de fons x 3,5 m d’alt 

Mides mínimes: 7,5 m d’ample x 5 m de fons x 3 m d’alt 

Il.luminació: 

12 projectors PC de 1000 w amb portafiltres 

9 projectors Retalls de 1000 w  

3 barres electrificades 

3 linies de terra per Dimmer 

Taula programable d’almenys 16 canals 

Si aquest material no estigués disponible, els canals 7-8-9-11-12 poden ser 
substituïts per projectors PC o PAR64 

Sò: 

P.A. de 1000 w mínim 

1 monitor d’escena 

Caixetí per a 8 conexions XLR femella + almenys 1 retorn XLR mascle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 

 

MONSTRES MONSTRUOSOS és un espectacle de 
teatre i música de Toc de Retruc. 

Intèrprets:                       Marta Albir i Carles Bertrand 

 Veu en off:                          Enric Larreula 

Textos:              Enric Larreula 

Música i espai sonor: CarlesBertrand 

Disseny Escenografia i Ninots:    Ignasi Llorens 

Vestuari:              Ignasi Llorens i Marta Albir  

Ninots Autòmates: Raúl Martínez (Ferroluar) 

Disseny d’il.luminació: Igrega Zeta 

Tècnics de sò i llum: Marta Vilellas i Oriol Llonch 

Fotografia:                           TAV  

Video:                                   GAG Videoproduccions 

Direcció escènica: Iban Beltran 

Ajudant de Direcció: Marta Bou 

Producció:                     Maria Fuster (RETRUC SCCL) 

 

 
  



 

 

CONTES QUE SONEN 
Amb aquest títol s’aplega una col.lecció de contes que tenen com a 
denominador comú el seu sentit musical. 
 
Es tracta d’un espectacle de petit format, de configuració variable 
basada en un ampli repertori que permet triar els contes més 
adients per al moment i les edats adequats. 
 
Està interpretat per dos actors/músics, Marta Albir i Carles Bertrand, 
nucli del grup Toc de Retruc, que d’una manera amena i fresca van 
alternant la narració, la música i la participació del públic. 
 
Per a tot això es basen en l’experiència acumulada durant gairebé 
trenta-cinc anys de treball continuat amb públic infantil, en especial 
amb els espectacles de més gran format que amb Toc de Retruc 
han donat a conèixer per tot el país. 
 
Entre el repertori de contes n’hi trobem de clàssics que han estat 
adaptats i per als que s’ha creat la música o cançons; d’altres de 
tradicionals que tenen la seva pròpia cantarella; d’altres de creació 
pròpia. En tots ells es sòl crear un diàleg amb el públic, en especial 
pel que toca la part més musical o d’efectes de so. 

 

FITXA TÈCNICA 
 
Contes tradicionals amb cantarelles, ambientats amb elements plàstics i 
personatges reals. 
 
Al teatre: 
Adreçat a públic familiar, recomanat per a nens i nenes de fins a 6 anys. 
Durada de l’espectacle: 50 min. 
Temps de muntatge/desmuntatge: 2 hores aprox. 
 
Espai lliure per a actuar de 5 x 3 m. com a mínim 
Acomesa de 30 A a 220 V a peu d’escenari, com a mínim. 
 
 
A l’escola: 
Adreçat a infants de 4 a 7 anys 
Durada de l'espectacle: 50 min. 
Temps de muntatge/desmuntatge: 45 min. aprx. 
Espai: En un lloc recollit a la pròpia escola; pot ser una aula, menjador, sala de 
jocs, etc. 
 
Necessitats tècniques: 
Espai lliure per actuar de 4 x 3 m. 
Un endoll proper de 220 V. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTES QUE SONEN està creat, dirigit i 
interpretat per Marta Albir i Carles Bertrand 
 
 
Per a representar davant de públic familiar s’ha 
optat per aquest guió: 
- Un joc de participació amb el públic inicia 
l'espectacle. La Marta incita els nens a buscar en 

Carles que encara no ha arribat i es deu haver 
adormit. Apareix el Sol per darrera el decorat i 
després un entremaliat personatge que es fa 
passar per en Carles. Finalment apareix aquest 
tocant el bombardino. 
 
 Una colla de titelles-animalons representa la 
història-cançó coneguda com a L'herba del Poliol, 
narrada per en Carles i acompanyada amb teclat, 
mentre la Marta manipula. 
 
La princesa granota és el conte que segueix. 
Representat a partir d'una cançó interpretada amb 
piano i clarinet, la Marta va presentant els 
personatges encarnats per titelles: una princesa 
convertida en granota i un príncep que haurà 
de partir a la ventura per a poder-li portar un remei 
que finalment aconseguirà d’un divertit Mag en 
forma de cançó... Tot plegat amanit constantment 
amb música directe feta amb instruments 
interessants. 
 
Aquesta història enllaça amb el conte de la Ratolina 
a qui el seu pare volia casar amb el personatge més 
poderós del món: hi ha un encadenament de fets en 
què el Sol és vençut pel Núbol que el tapa, aquest 
és vençut pel Vent que el desplaça, el Vent és 
aturat per la força del Mur i aquest darrer no té cap 
força davant un petit Ratolí que el rosega i rosega... 
La narració és dialogada i la porten els dos actors. 
Hi ha tanmateix algunes sorpreses sonores en 
l'ambientació musical. 
 
 Una festa final amb cançons de repertori del grup, 
així com d'altres conegudes habitualment a les 
escoles reuneix a tots els personatges que han 
aparegut al llarg de l'espectacle. 

  



 

 

 

UN TOC DE PASTORETS 
 
 
 
 
 

 
 
Música i teatre es combinen en aquest espectacle nadalenc amb plena 
interactivitat amb el públic. 
 
L’època de Nadal és rica en tradicions i Toc de Retruc fa un repàs del 
repertori de Nadales més característiques tot teatralitzant el recital. 
 
Cada cançó implica l’aparició d’una sèrie de personatges ben 
característics. 
 
Prenent com a referència l’humor i la tradició dels muntatges dels 
Pastorets s’anirà muntant un veritable pessebre vivent tot fent participar 
activament el públic, actuant i cantant amb els actors. 
 
L’espectacle va adreçat a tots els públics, a partir dels 3 anys. 

 

FITXA DE L’ESPECTACLE 
 
Gènere: Música i Teatre per a tots els públics 
 
Durada: 1 hora 
Temps de muntatge: 2 hores 
Temps de desmuntatge: 1 hora 30 m. 
 
Espai necessari: mínim de 7 m. d’ample x 4 m. de fons x 3 m. d’alt 
Potència elèctrica a peu d’escenari: 10000 W a 220 o 380 V 
Escala d’accés a l’escenari des del públic. 
 
La companyia disposa d’equip de so i de llum si són necessaris. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN TOC DE PASTORETS és un espectacle 
creat, dirigit i interpretat per 

MARTA ALBIR i CARLES BERTRAND 

 

La major part de les cançons que s’interpreten al 
llarg de la representació són nadales tradicionals. 
 
 Algunes han estat arranjades i d’altres ’interpreten 
com a fons instrumental. 
 
Els títols inclosos són: 
 
Caga tió 
La Pastora Caterina 
El Rabadà 
Les bèsties al naixement 
Allà dalt de la muntanya 
Sant Josep i la Mare de Deu 
Santa Nit 
Dorm Jesús en pau 
Les dotze van tocant 
El Noi de la Mare 
Els Reis de l’Orient 
El Dimoni escuat 
Fum fum fum ! 
 
També hi ha cançons i temes instrumentals de 
creació, en especial per a cobrir personatges dels 
quals no hem trobat la cançó adient com ara: 
 
Crac del Dimoni 
Sóc en Fumera 
El Caganer 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECTACLES  
                     PER A NADONS  



 
 
 
 
 
 

NAS DE BARRACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de donar la benvinguda als nens amb una música suau i 
suggerent, presentem el nostre Conill Tafaner. 
 
Amb ell coneixerem una sèrie de personatges, trucant cada cop a la 
seva porta i tot cantant una tonada. I a cada ocasió la seva cançó ens 
suggereix una acció que el nen reconeixerà com a hàbit d’aprenentatge: 
rentar-se, menjar, anar-se’n a dormir, vestir-se, etc. 
 
Coneixerem un pintor, una cuinera, una aranya viatgera, jugarem a fet i 
amagar i ens retrobarem gràcies a la música, escoltarem una pila de 
cançons i al final visitarem el nostre Conill que ens rebrà a casa seva 
oferint-nos un concert de comiat. 

 

 
FITXA TÈCNICA 
 
Espai necessari. Un lloc recollit, com ara una aula, una biblioteca que 
tingui lliures 5 m d’ample x 3m de fons x 2,75 m d’alt 
 
Un endoll proper a 220 V 
 
Màxim aforament: 70 persones  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
NAS DE BARRACA és un espectacle dirigit a nens 
de 0 a 3 anys 
 
Creat, dirigit i interpretat per Marta Albir i Carles 
Bertrand. 

 

 

 

  



 
 
 
CONTES QUE SONEN 
Amb aquest títol s’aplega una col.lecció de contes que tenen com a 
denominador comú el seu sentit musical. 
 
Es tracta d’un espectacle de petit format, de configuració variable 
basada en un ampli repertori que permet triar els contes més 
adients per al moment i les edats adequats. 
 
Està interpretat per dos actors/músics, Marta Albir i Carles Bertrand, 
nucli del grup Toc de Retruc, que d’una manera amena i fresca van 
alternant la narració, la música i la participació del públic. 
 
Per a tot això es basen en l’experiència acumulada durant gairebé 
trenta-cinc anys de treball continuat amb públic infantil, en especial 
amb els espectacles de més gran format que amb Toc de Retruc 
han donat a conèixer per tot el país. 
 
Entre el repertori de contes n’hi trobem de clàssics que han estat 
adaptats i per als que s’ha creat la música o cançons; d’altres de 
tradicionals que tenen la seva pròpia cantarella; d’altres de creació 
pròpia. En tots ells es sòl crear un diàleg amb el públic, en especial 
pel que toca la part més musical o d’efectes de so. 

 

FITXA TÈCNICA 
 
Contes tradicionals amb cantarelles, ambientats amb elements plàstics i 
personatges reals. 
 
Al teatre: 
Adreçat a públic familiar, recomanat per a nens i nenes de fins a 6 anys. 
Durada de l’espectacle: 35 min. 
Temps de muntatge/desmuntatge: 2 hores aprox. 
 
Espai lliure per a actuar de 5 x 3 m. com a mínim 
Acomesa de 30 A a 220 V a peu d’escenari, com a mínim. 
 
 
A l’escola: 
Adreçat a infants en edat pre-escolar. 
Màxim nombre de nens per sessió: 70 
Durada de l'espectacle: 35 min. 
Temps de muntatge/desmuntatge: 45 min. aprx. 
Espai: En un lloc recollit a la pròpia escola; pot ser una aula, menjador, sala de 
jocs, etc. 
 
Necessitats tècniques: 
Espai lliure per actuar de 4 x 3 m. 
Un endoll proper de 220 V. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTES QUE SONEN està creat, dirigit i 
interpretat per Marta Albir i Carles Bertrand 
 
Adreçat a públic d’Escola Bressol s'ha configurat un 
repertori com segueix: 
 
- Un joc de participació amb el públic inicia l'espectacle. 
La Marta incita els nens a buscar en Carles que encara 
no ha arribat i es deu haver adormit. Apareix el Sol 
per darrera el decorat i després un entremaliat 
personatge que es fa passar per en Carles. Finalment 
apareix aquest tocant el bombardino. 
 
- Una colla de titelles-animalons representa la història-
cançó coneguda com a L'herba del Poliol, narrada per 
en Carles i acompanyada amb teclat, mentre la Marta 
manipula. 
 
- La princesa granota és el conte que segueix. 
Representat a partir d'una cançó interpretada amb piano 
i clarinet, la Marta va presentant els personatges 
encarnats per titelles: una princesa convertida en 
granota i un príncep convertit en una canya seran 
transformats gràcies al poder de la música d'una flauta 
construida amb canyes davant del públic per un pastor-
mag encarnat per en Carles. 
 
O bé: 
 
-El famós conte del Patufet fa incidència amb la seva 
coneguda cantarella per anar desgranant tots els 
personatges que en forma de titella fa aparèixer la 
Marta. Hi ha  tanmateix algunes sorpreses sonores en 
l'ambientació musical. 
 
- Una festa final amb cançons de repertori del grup, així 
com d'altres conegudes habitualment a les escoles 
reuneix a tots els personatges que han aparegut al llarg 
de l'espectacle 
. 
CONTES QUE SONEN pot ser també un espectacle a la 
carta, en què es poden canviar els contes segons la 
necessitat dels educadors. 

  
 
  



 
 
 
 
 
 

PILOOOTA 
 
Una pilota 
Vermella 
Es passeja 
Ara bota, i rebota 
S’amaga 
Ara torna 
Ara puja 
Ara baixa 
Comença el seu viatge 
Tot ballant un vals 
Se’n va cap a un hort i s’amaga entre les plantes 
Se’n va cap a un zoo i juga amb els animals 
Vola pel cel 
S’enfila a la Lluna i es gronxa 
Es desperta amb el Sol 
Flota per l’aire 
No es deixa tocar 
Les seves germanes la van a buscar 
I no es deixa agafar 
Pilotes, pilotes, piloootes 
Totes la volen mimar 
I quan totes dansen 
No hi vol pas faltar 
I tots ens posem a jugar 

 

FITXA TÈCNICA 
 
Espectacle d’actors i objectes, sense paraula, amb música pròpia. 
Adreçat principalment a nenes i nens de menys de 5 anys i les seves famílies. 
Es recomana un aforament màxim de 120persones per sessió. 
 
Espai escènic : 
Mínim de 4 m x 3 m 
El terra ha de ser llis 
Pot fer-se a l’aire lliure, en teatres, i en sales no convencionals. 
 
Il.luminació : (en interior) 
6 PC de 500 w , taula de 6 canals 
 
So : 
P.A. de 1000 w 
La companyia pot fer-se càrrec del material tècnic. 
 
Temps de muntatge : 1 hora 
Temps de desmuntatge : 45 minuts 
Durada de l’espectacle : 40 minuts 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FITXA  ARTÍSTICA 
 
 
Autor: DAVID LAIN, JORDI PUJOL, MARTA ALBIR I 
CARLES BERTRAND 
 
Actors: MARTA ALBIR, CARLES BERTRAND 
 
Disseny de vestuari: MARTA ALBIR 
 
Realització: TOC DE RETRUC 
 
Disseny escenografia: DAVID LAIN 
 
Realització: L’ESTENEDOR 
 
Il•luminació: JORDI PUJOL 
 
Música original: CARLES BERTRAND 
 
Banda sonora: TOC DE RETRUC 
 
Atretzo: L’ESTENEDOR, MARDUIX 
 
Producció: LA SALA MIGUEL HERNANDEZ DE 
SABADELL 
 
Direcció: JORDI PUJOL 

  



 
 
 
 
 
 

ASTERISC 
 
 
Posem un ASTERISC com a comodí, quan no sabem ben be què és una 
cosa. 
 
Qualsevol cosa ens pot servir per a aprendre. 
 
Compartim les coses per a trobar-ne el sentit i la utilitat 
 
Posem música a instants desconeguts… 
 
 
ASTERISC… 
 
Un poema musical dibuixat a quatre mans 
Quatre mans musicant un poema visual 
Un capritx pels sis sentits 
 
Per a nadons de 0... a *anys 
 
Asterisc: [del ll. asteriscus i aquest del gr. asterískos, diminutiu de astḗr 'astre, estel'] 
m ESCR/LING Signe gràfic (*) usat en l'escriptura i en la impremta per a indicar la 
referència a una nota marginal, per a marcar els mots, les oracions, etc., que tenen un 
caràcter especial, i en lingüística per a indicar que una forma no és documentada, sinó 
hipotètica, o bé que és agramatical. 
 
(Gran Diccionari de la Llengua Catalana) 
 
 
Espai escènic: 
 
Mides mínimes : 4 m ample x 4 m fons x 3 m. alt 
Es pot fer la representació en espais tant convencionals com no convencionals, 
com ara aules, biblioteques, sales d’estudi, bucs, etc. amb bona sonoritat. 
 
En aquest cas només cal que disposin d’un endoll proper a 220 V. Posem tota la 
resta. 
 
Material tècnic: 
 
En espais convencionals (teatres, sales): 
Il.luminació adaptable segons l’espai 
Sò: utilització de P.A. si l’espai en disposa: caixetí en escena per a 4 entrades 
XLR. 
Microfonia i mescla a càrrec de la Cia. 
 
Possibilitat d’aportar material propi  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FITXA ARTÍSTICA 
 
 
Marta Albir 
 
Guitarra clàssica, clarinet, campanetes, kazoo, 
botzines i tubs, tubs, tubs 
 
Escenografia i vestuari 
 
 
Carles Bertrand 
 
Piano, eufonium, steelpan, zamza, kazoo, botzines i 
tubs, tubs, tubs 
 
Composició musical i disseny gràfic 
 
 
Igrega Zeta 
 
Il.luminació 
 
 
Marta Vilellas/Oriol Llonch 
 
Tècnic (en espais escènics) 
 
 
Adriana Bertrand 
 
Fotografia 
 
 
Retruc SCCL 
 
Producció 

  



 
 
 
 
 
 

PER NADAL, FESTA TOTAL ! 
 
 
 
 
 
 
En el present muntatge els dos membres fundadors de la companyia, 
Marta Albir i Carles Bertrand, ofereixen un seguit de cançons de Nadal 
adreçades als més petits.  
 
La tria s'ha fet d'entre el repertori més tradicional de casa nostra, i 
per a il·lustrar cada cançó es valen de l'aparició de la figura dels 
diferents personatges nadalencs amb els que s'anirà muntant un atractiu 
pessebre. 
 
Apart d'aquests, tampoc no n'hi faltaran d'altres tan arrelats a la nostra 
cultura popular com poden ser el Dimoni, en Fumera o l'Home dels 
Nassos, tots ells presentats en un ambient musical creat, no solament 
amb instruments més coneguts de tothom com ara la guitarra, mandolina 
o flabiol, sinó també amb d'altres d'arrel popular, com el zinc-zinc, la 
simbomba o el rossinyol, entre d'altres, que guanyen protagonisme 
especialment en aquesta època de l'any. 
 
 
 
 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Recital de Cançons de Nadal ambientat amb elements plàstics i amb 
instruments tradicionals. 
 
Adreçat a infants en edat pre-escolar. 
 
Màxim nombre de nens per sessió: 70 
Durada de l'espectacle: 35 min. 
Temps de muntatge/desmuntatge: 30 min. aprx. 
 
Espai: En un lloc recollit a la pròpia escola; pot ser una aula, menjador, sala de 
jocs, etc. 
 
Necessitats tècniques: 
 
Espai lliure per actuar de 3 x 2 m. 
Un endoll proper de 220  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ens trobem que ara ve Nadal i tenim ganes de 
cel.lebrar-ho tot cantant. I també volem començar a 
fer el pessebre... 
 
No tenim ni cançons, ni tampoc les figures del 
pessebre, ni el verd, ni llumetes, ni campanetes, ni 
res de res. Què farem ? Ah ! El nostre amic en 
Fumera ens porta el tió. I el farem cagar per a que 
ens doni de seguida tot el que ens fa falta: els 
instruments, les cançons i les figures del pessebre. 
 
I ara que ja el podem anar fent, anirem presentant 
amb cançons tots els personatges que hi hem de 
posar: La Verge i Sant Josep, el Nen Jesús, el Bou i 
la Mula, l'Angel i el Dimoni, els Pastors, el Caganer, 
l'Home dels Nassos, elsReis d'Orient... 
 
Entre cançó i cançó ho anirem posant tot en ordre, i 
també decorarem una mica el lloc per a trobar-s'hi 
més a gust i per a que faci més festa. 
 
Ah ! I li farem veure a aquest impertinent de'n 
Fumera que ens estem portant molt be i que ja li pot 
dir als Reis que ens portin molts regals ! 
 
 
Espectacle creat, dirigit i interpretat per Marta 
Albir i Carles Bertrand 

  



 
 
 
 
 
 

ZING-ZING 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZING-ZING és un espectacle adreçat a nenes i 
nens de 0 a 3 anys. 
 
Un concert de guitarra clàssica, amb peces 
curtes i molt melòdiques, que es van alternant, 
en un clima de proximitat i tranquilitat, amb 
cançons i moxaines cantades a capella i 
il.lustrades amb objectes sorprenents i petits 
titelles. 
 
Espectacle creat i interpretat per Marta Albir. 
 
Música i Teatre per a nenes i nens de 0 a 3 anys 
 
Aforament màxim: 70 persones 
 
Durada: 35 minuts 
 
1 actriu músic 
 
Espai mínim: 4x3x2,5 
 
Es pot fer en escenari o en sales, aules, 
biblioteques... 
 

Temps de muntatge/desmuntatge: 20m / 15m 

  



           
ESPECTACLES D’EXTERIOR 



 

 

 

TUTTI FRUTTI 
 

 

 

 

 

 

L’ escenari se’ns ha quedat petit per a que tothom hi càpiga i pugui moure’s... 
De manera que  hem decidit treure les nostres músiques al carrer ! 

Hem batejat  l’espectacle amb el nom de TUTTI FRUTTI perquè és una barreja 
de molts elements: 

Balls de tota mena. Qui no els sàpiga ballar, tindrà ocasió d’aprendre’n. 
Encadenarems valsos amb rock and rolls, twistos amb tarantel.les... 

Danses colectives, tant de collita popular como de pròpia creació. I no hi 
faltaran les més conegudes. 

Jocs per a petits i grans. 

Els temes poden variar segons l’ època de l’any: Festa Major, Nadal, 
Carnestoltes, Final de Curs... 

Personatges sorpresa que interpretaran un munt de cançons d’ èpoques i 
estils variats. 

Elements plàstics, com ara ninots que manipularan els propis nens. 

Granotes encantades, capgrossos, savis despistats, jugadors de basket... i 
els nostres Gegants Siamesos s’aniran tornant per a que la festa sigui més 
animada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA DE L’ESPECTACLE 

Tres músics (teclats, clarinet i bateria) i una 
ballarina animadora. 

Només ens fa falta: 

Una tarima de 8 x 6 mts. (o bé un espai adient per a 
muntar els instruments i on poder tocar-los). L’ 
espai pot ser exterior o interior, mentre sigui  prou 
ample per a que tots puguin bellugar-se a gust. 

Una presa de corrent de 2000 W a 220 V. 

Un parell d’ hores per a muntar i  provar el sò. 

La durada de l’espectacle és de 1 hora 15 minuts. 

Tant la durada com el contingut són flexibles 
segons l’època de l’ any i/o les necessitats dels 
organitzadors. 

La companyia disposa d’equip de sò per a un 
aforament de públic de 300 persones (plaça 
tancada o petita,  espais tancats). 

Per a espais grans o amb aforaments superiors  la 
organització es farà càrrec de l’equip de sò 
(amplificació i altaveus) 

 

 

  



 
 
 
 
 

BRUM 

 
Què vol dir BRUM ? 

És el nom d’un gegant ? O el d’un monstre alien ? Potser és un follet o 
alguna altra mena d’habitant dels boscos de no sabem on ? O 
simplement la remor d’una música que ens passa pel davant ? 
Seguiu de prop la nostra comitiva i anireu descobrint sorpreses… 

Espectacle de cercavila i acció teatral-dansa, amb participació del 
públic. 

TOC DE RETRUC proposa l’espectacle de carrer BRUM que combina 
teatre/dansa amb música escrita per a l’espectacle.L’acció és itinerant, i 
durant el recorregut tenen lloc vàries parades coincidint amb llocs 
singulars a la població on es representa (plaça, parc, rambla, 
ajuntament, pati, etc.) 

Entre cada acció una misteriosa cúpula plena de sorpreses avança pels 
carrers al sò de la música. 

 La primera acció comporta la participació del públic per a crear un mar 
sobre el qual tres banyistes desenvoluparan una divertida dansa 
“aquàtica”. 

A la segona parada tres éssers extranys ens acompanyaran fent 
contorsions. 

A la tercera es fa participar els més petits en una improbable reunió de 
bruixes. 

La quarta és una dansa tot jugant a basket, mentre que la cinquena és 
una transformació de cossos flotants. 

L’espectacle acaba quan la dama fa cas al galan triat i s’intercanvien el 
ram i el mocador. 

És el moment de fer el fi de festa, on es convida tot el públic al ball de 
plaça. 

En determinats moments el públic intervé activament a l’espectacle, 
formant part de les accions o coreografies… 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectacle itinerant. Inclou sis accions a 
realitzar en sis espais (en principi diferents) 
prou amples. 
 
 Tot l’itinerari ha de tenir un ample mínim de 3 
metres i una alçada lliure de 2 m.i mig. 
 
 Sense paraula i amb música itinerant. 
 
 Espai exterior. 
 
 Durada mínima 45 minuts. (segons recorregut) 
 
Temps de preparació: 1 hora i mitja. 
 
 Es necessita un lloc amb lavabo, on canviar-se 
de roba i preparar el material de l’espectacle. 
 
 
 
. 
FITXA ARTISTICA 
 

Vestuari i atrezzo: Marta Albir 
Coreografies: col.lectiu 
Música: Carles Bertrand  
Producció: RETRUC S.C.C.L. 
Actors/Ballarins: Anna Casanova, Arnau 
Marimon, Monica Monge/Mireia Porqueras 
Regidora: Marta Albir 

  



 

 

 

 

IMPERMEABLE 
 

IMPERMEABLE és un espectacle cent per cent refrescant, concebut 
per a tota la família quan, en els mesos d’estiu, amb les festes o sense, 
sigui l’hora que sigui, un acte musical divertit i original cau com una 
benedicció per a passar una bona estona remullant-se. 

Els instruments usats, gairebé tots de percussió, estan construïts i 
muntats amb materials IMPERMEABLES amb el que s’aconsegueix que 
la participació dels actors i músics estigui totalment integrada amb la 
del públic, que trobarà goig precisament sota la cortina d’aigua que se 
li proposa com a marc per a una inoblidable dança de ritme contagiós. 

 

 

FITXA TÈCNICA 

 

Durada mínima: 45 m. 

La durada total dependrà del recorregut (si n’hi ha), no excedint en cap cas  

1 h.30m. 

Temp de muntatge: 2 h. 

Temps per a desmuntar: 1 h. 

 

Es requereix: 

- Un espai lliure descobert de 6 x 5 m per a la estructura de l’acte inicial.   

- Una acomesa d’aigua a l’espai on es realitzi l’acte final, amb una connexió 
tipus Gardenia de 3/4" 

- La presència d’un responsable tècnic per tal d’assegurar el funcionamient 
d’aquesta connexió a la xarxa de rec municipal o a la font que la organització 
pugui subministrar. 

- Un espai amb lavabo per a canviar-se i on guardar el material del muntatge 
durant l’espectacle.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Espectacle itinerant per a l’estiu. 

Sense paraula, amb música de percussió en 
directe. 

 

Consta d’un acte inicial, una cercavila 
concebuda com a corre-aigua i un acte final 
amb remullada general. 

 

Per tal d’avisar i motivar el públic sobre el tipus 
d’ espectacle en el que haurà participar (si així 
ho desitja) se ha editat un BAN per a distribuir 
prèviament a la població on es durà a terme 
l’acció. També està previst explicar-ho des de 
la ràdio i la premsa local. 

 

 

FITXA ARTISTICA 

 

Vestuari  i atrezzo: Marta Albir 

Instruments  i direcció: Carles Bertrand 

Músics: Ricard Parera, Raimon Benach, Martin G. 
Losa, Carles Bertrand 

Actrius animadores. Marta Bou, Marta Albir 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTE: 

 

TOC DE RETRUC 

Marta Albir 

Passeig del Caqui 50 

08198 Sant Cugat del Vallès 

Vallès Occidental (Barcelona) 

Telf. 936 749 150    -   609 361 898 

Web: toc@tocderetruc.com 

Correu electrònic: toc@tocderetruc.com 

 

 

 

 


