MONSTRES
MONSTRUOSOS
Toc de Retruc

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.

MARTA ALBIR I CARLES BERTRAND
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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:

Carles Bertrand

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

Direcció escènica:

Iban Beltran

Ajudant de Direcció:

Marta Bou

Producció:

Maria Fuster (RETRUC SCCL)

Amb el suport de
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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
1 filtre Rosco 103
8 filtres Rosco 205
3 filtres Rosco 048
2 filtres Rosco 122
4 filtres Rosco 135
1 filtres Rosco 027
1 filtres Rosco 158
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

MONSTRES
MONSTRUOSOS

LA DRAMATÚRGIA

Basat en el conte “ELS MONSTRES MONSTRUOSOS” escrit per l’Enric Larreula i
publicat per Edicions La Galera i amb il.lustracions originals de Joan Anton
Poch, el text ha estat totalment adaptat per el propi autor, amb les indicacions
dels membres de la Companyia i el director.
Tot i les diferents exigències del guió, que ha comportat que l’autor convertís
en diàleg molts passatges de la narració i que hagués d’afegir un bon nombre
de lletres de cançons per tal d’adaptar el conte a l’estil de la companyia,
l’argument de l’obra és fidel al conte original: una parella de monstres
horrorosos i fastigosos, veient que l’edat ja no els permet ser més dolents del
que voldrien, decideixen tenir un fill que sigui molt més dolent que ells
mateixos.
I s’esdevé que el fill els surt “tant dolent” que, per portar la contrària als seus
progenitors, comença a fer el be per allà on passa.
Els pares, juntamente amb tota la comunitat de Monstres Monstruosos arriben
a la conclusió de que ells mateixos s’han de posar a fer el be per a que el fill
faci el contrari.
Tot un embolic, que acaba en què tots plegats s’acostumen a ser d’allò més
bons. Més i tot que la xocolata desfeta !
El text de l’obra està tractat amb una bona dosi d’humor, com és habitual en
aquest autor, que acostuma a posar-ne en situacions sempre curioses, que fan
somriure i que fan pensar.

ENRIC LARREULA, IBAN BELTRAN I MARTA ALBIR
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LA MUSICA

Creada per en Carles
Bertrand expressament
per a l’espectacle, la
música
parteix
básicamente de
les
lletres per a les cançons
que ha escrit l’Enric
Larreula per a la versió
dramatitzada d’aquest
conte.
Apart de les cançons hi
ha també passatges de
música incidental per a subratllar l’efecte desitjat a cada escena.
Una bona part del material s’interpreta en directe, i per això la Marta i en Carles
es serveixen de diversos instruments:
La Marta toca el clarinet, la guitarra, el “steel drum” i el “torpedo”, mentre que
en Carles es centra amb els teclats: piano, orgue i xilòfon.
D’altres passatges han estat enregistrats pels mateixos intèrprets i sonen com a
“minus one” per sota de cançons i passatges instrumentals.
Els temes que s’interpreten son:
SOM ELS MONSTRES MONSTRUOSOS - Veus sobre gravació i tubs corrugats
TOT EL MON ESTÀ EN PERILL – Veus, xilòfon i steel drum sobre gravació
MÀGIC BEURATGE – Veus sobre gravació
TOTS ELS MONSTRES – Veu, piano/orgue
BENVINGUT AL NOSTRE MON – Veus, piano/orgue i clarinet
LLIÇÓ DE MALDAT – Gravació, percussió electrònica i veus
ENS HA SORTIT TAN DOLENT – Veus, guitarra i xilòfon i percussió
RUMIANT SOLUCIONS – Steel drum i xilòfon
SOM MÉS MONSTRES – Veus sobre gravació
NETEGES I FAVORS – Gravació electrònica i veus
FINALMENT HEM DESCOBERT – Veus, piano i torpedo
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LA COMPANYIA

TOC DE RETRUC neix l'estiu del 1980 arran de la presentació
de l'espectacle "El Geni Jeroni". La Companyia està formada
en la seva base per tres membres procedents del grup NAHNA
amb qui havien estat oferint audicions musicals a públic
escolar.
La voluntat a partir del moment de la seva creació és la
d'oferir espectacles acurats fent servir recursos escènics i on
la música sigui protagonista, i que, sense perdre la seva vessant pedagògica
sigui acceptable per a tota mena de públic.
D'aquesta manera es van succeint "Compàs
d'Espera"(1982), on l'acció transcorre en un castell
on els alumnes de l'extravagant Mestre Pinyol, erudit
músic desaparegut en un viatge en busca d'uns
misteriosos antics instruments de música, s'hauran
d'enfrontar amb un entremaliat fantasma; "Fantasia
per a Corda, Vent i Lluna"(1983), on el personatge
de'n Mixolidi s'haurà d'espavilar per a tornar a reunir
l'orquestra dels Llunàtics, disgregats per l'espai
després d'un cataclisme. A "Bloc de Notes"(1984) tres germans marxen en busca
del Sol, la nota perduda, en un entorn
basat en les llegendes del Terramonsat ?!
El 1985 es crea "Talls i Retalls", una
fantasia portada al carrer. El 1986 veu
aparèixer un espectacle de petit format "La
Cançó de les Pessigolles", que ve a ser una
versió de "El Geni Jeroni" adaptada als més
petits. "Roda, roda Molinet" (1988)
s'apropa al món de la literatura, barrejant
la música original amb adaptacions molt
especials de coneguts contes.
Fins al 1993 no s'estrenarà una de les
obres més emblemàtiques de Toc de
Retruc, "Kei Kei !", on s'utilitzen tècniques
d'animació alhora que s'introdueix la dansa com a element indissociable
d'aquest espectacle i dels que seguiran a partir d'aquest moment.
"Tutti Frutti" és un espectacle de ball i animació, pensat per a l'aire lliure i que
és una alternativa als altres espectacles de la companyia que requereixen sales
tancades.
"15 són Quinze" és un muntatge amb el que la Companyia cel.lebra els primers
quinze anys d'existència. En ell apareixen els personatges més característics

dels muntatges anteriors, posats en la situació de "Compàs d'Espera" però amb
un guió totalment nou. És més que una antologia.
El 1999 veu la llum "Els Tres Pèls del Diable". Per primera vegada el grup basa
un espectacle enterament en un conte popular, aportant tanmateix la seva
particular visió musical i escènica.
El 2001 la companyia crea l’espectacle
interactiu “Un toc de Pastorets” en què
teatralitzant una cantada de Nadales
aconsegueix muntar un veritable
pesebre vivent amb el públic.
En els darrers anys els dos membres
fundadors de la companyia, Marta Albir
i Carles Bertrand han produït tres
espectacles de petit format adreçats als
més petits: “Per Nadal Festa Total !”,
“Nas de Barraca” i “Contes que
Sonen”. També han participat,
juntament amb Marduix i L’Estenedor,
en la producció per a Lasala de
Sabadell de l’espectacle per a nadons
“PILOOOTA”, estrenat el Desembre
del 2006. La darrera producción per a
nadons ha estat “ASTERISC” que
constitueix un concert amb sorpresas
per als més petits.
El Febrer de 2007 Toc de Retruc
estrena “TANGRAM” un espectacle de
gran força, amb cinc actors-músicsballarins,
amb
el
que
està
recorreguent tot l’Estat.
Al llarg d'aquests trenta-dos anys d'existència la Companyia ha actuat, tant a
Catalunya com a la resta de l'Estat, en tota mena d'escenaris, tant en Festivals i
Circuits com en Campanyes culturals i escolars.

Toc de Retruc és membre de la TTP, Associació
Professional de Teatre per a Tots els Públics.
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L’AUTOR

ENRIC LARREULA

Enric Larreula i Vidal va néixer l'any 1941 al barri antic de Barcelona, en un
carreró proper a Santa Maria del Mar. Ja de ben petit s'entretenia dibuixant les
vinyetes dels còmics que ell mateix s'inventava. Fill d'una família obrera, a
l'edat de catorze anys va començar a treballar en una fàbrica, tot i que va
continuar estudiant i va obtenir un mestratge industrial.
Posteriorment, va deixar la fàbrica i es va dedicar professionalment a una de les
seves grans passions, el dibuix, que havia estudiat per correspondència. Treballà
per a la famosa Editorial Bruguera, en la qual realitzà sèries d'aventures, de
guerra, d'indis i cowboys. En tornar del servei militar, però, un despreniment de
retina l'allunyà de la feina de dibuixant, encara que, a voltes, ha il·lustrat algun
llibre seu com, per exemple, l’intitulat Darrere nostre un riu de flors trencades.
A partir d'aquell moment, realitzà diversos oficis, entre els quals cal destacar el
de venedor de llibres a domicili (es tractava de la venda de llibres en català,
d'Edicions 62, en un moment en què encara no hi havia ni catàlegs).
A la fi de la dècada dels seixanta, es va incorporar a les classes de llengua
catalana que Òmnium Cultural organitzava a les escoles. Als trenta-cinc anys va
començar a estudiar a la Universitat i, l'any 1983, es llicencià en Filologia
Catalana. Actualment, és professor de didàctica de la llengua a la Facultat de
Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. També ha estat
professor de la llengua catalana en aquesta mateixa facultat.
Enric Larreula va començar a escriure just després del despreniment de retina i
de l'operació de la vista, que el van obligar a deixar el seu ofici de dibuixant. Va
escriure per aprendre i per practicar aquella llengua que l'escola d'aquell
moment amagava i per poder explicar tot allò que el preocupava. Larreula
afirma, sense dissimular-ne un cert orgull, que si hagués nascut en un país on
la gent visqués sense cap problema ni acorralament lingüístic (Londres, París,
Madrid), suposo que no m'hauria estimulat tant a escriure. Potser no m'hauria
preocupat ni hauria escrit mai. En aquest sentit, Larreula assegura, amb la
perspectiva que donen els anys, que la seva autèntica vocació hauria estat la de
dedicar-se a l’estudi dels animals, a la defensa de l’ecologia. No es considera ni
un gramàtic ni un lingüista vocacional; en tot cas és un ecologista lingüista, una
persona que, preocupada per la defensa de la Terra, també es preocupa per la
defensa de les llengües en procés de desaparició, un procés que, com ell

mateix recorda, els últims a adonar-se que es produeix són, precisament, els
propis parlants de l’idioma recessiu.
Al final de la dècada dels setanta, va començar a publicar material didàctic i ha
participat en la realització d’una seixantena de llibres d’ensenyament. A partir
de l’any 1981, es produeix la seva incorporació a la literatura catalana,
principalment amb narrativa per a infants i per a joves, però sense oblidar la
producció d’obres dirigides a un públic adult. De fet, Larreula té un ampli ventall
de producció. Actualment, ja han arribat al mercat prop d'un centenar d'obres
seves.
Ha obtingut diversos premis, entre els quals caldria destacar el Víctor Català de
conte i narració 1967, concedit a l’obra Recull de contes; el Puig i Llensa
(Premis Recull de contes de 1969) per l’obra El petó; el premi Narrativa de
Muntanya 1970 per l’obra El pas de la nit; el Xarxa d'assaig 1983 per Les
revistes infantils catalanes de 1939 ençà; el Serra d'Or de literatura infantil
1984 pel conte Marduix; el Pere IV d'humor i sàtira 1990 pel recull de contes
La propina; el premi Lola Anglada 1991 per Contes per a un món millor, i el
Gran Angular 1994 per Els arbres passaven ran de finestra. En el camp de la
pedagogia ha obtingut un dels premis Baldiri Reixach de 1979.
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EL DIRECTOR

IBAN BELTRAN PALLARÈS
(Prat de Comte –Terra Alta- 1974) és llicenciat en Filologia Catalana (URV),
Teoria de la Literatura (UAB) i Direcció escènica i dramatúrgia (Institut del
Teatre de la diputació de Barcelona). Posteriorment va cursar els crèdits del
Doctorat en Arts Escèniques (UAB). És cofundador del grup cambrilenc de
música tradicional Traüt de Tarí.
Forma part d’AREAtangent, plataforma de joves creadors dedicats a la
investigació i experimentació escènica, ha participat en les Càpsules a 1€, peces
teatrals basades en una breu durada, producció zero, experimentació i risc (Les
femmes sont castratrices, 2005, Festival Temporada Alta de Girona – Salt), i ha
dirigit les lectures radiofòniques de textos teatrals per al programa AREA_TXT
de COMRàdio (2006 i 2007).
Ha dirigit l’assaig obert Mit Stalin spielen (Teatre Lliure 2008), l’Entremès dels
dos estudiants, qu·es veu sun modo de posseir y sun ingeni (Fira Mediterrània,
2008 i Festival LOLA 08), Roses de Gos, llibret d’Albert Roig i música de
Francesc Capella / Henry Purcell (CAER – ENA – GamVilatel. Teatre Bartrina,
desembre 2007), Viatge a la felicitat, de Franz Xaver Kroetz (Festival
Temporada Alta 2007), El món d’Ulisses, a partir de la música de Manel Ribera
(dins el cicle 4x4 de música contemporània. Sala Beckett 2007), Reparació
[Dépannage], de Pauline Sales (IT, 2007), Le Bayon (de Raquel Tomàs i Víctor
Muñoz i Calafell. Festival Lola d’Esparreguera 2006) Instant (direcció i
dramatúrgia junt a Sebastià Brosa. AREAtangent 2005), Contes estigis o
cabaret dels morts, d’Albert Mestres (direcció. Sala Muntaner, 2004) i Hi ha tan
poca gent que estima els paisatges que no existeixen (dramatúrgia i direcció
junt amb Ferran Dordal i Carles F. Giua. Teatre Bartrina, Reus 2003).
Ha col·laborat com assistent de direcció amb Joan Ollé (Un passeig per la
cultura catalana, Frankfurt 2007, Oncle Vania, Teatre Lliure 2004; L’illa del
tresor, Festival Temporada Alta 2005 – Teatre Club Capitol, Barcelona i Teatro
de la Abadía de Madrid; Soldados de Salamina Teatre Romea i Teatro de la Villa
de Madrid, 2007, El quadern Gris, de josep Pla, Grec 2009 i El jardí dels cinc
arbres, de la qual és coautor de l'adaptació teatral -juntament amb Joan Ollésobre textos de Salvador Espriu, Temporada Alta 2009 i TNC 2009) i Rosa
Novell (Fi de partida, Festival GREC’05, Vells Temps, de Harold Pinter, Grec’06 i
El dia del profeta, TNC 2008), i Àngels Aymar, a Trueta (Sala Talers TNC, T-6
2009).
Ha guanyat el premi de la Fira Mediterrània (Manresa, 2007) de teatre, amb el
projecte d’Entremès de dos estudiants.
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L’ESCENÒGRAF

IGNASI LLORENS MARTÍ
Cambrils, 9/2/1976
2001/2007 : Realització dels 4 cursos de l’especialitat d’Escenografia a l’Institut
del Teatre, Barcelona.
2001/2002 : Realització del 1º curs de l’especialitat d’Escenografia a la
R.E.S.A.D , Madrid.
Confecció d’accessoris i complements a nivell d’espectacle.
Realització d’Artefactes i mascares amb diversos materials: cartró, fibre de
vidre,làtex…
Disseny d’il.luminacions : realització de plànols i supervisió del muntatge.
Construcció d’elements d’atrezzo i escenografies per diversos medis.
Els treballs més recents:

-

-

-

-

-

-

-

-

Juliol 2009 : Col.laboració tècnica en l’espectacle “ Cors d’Ópera “ de la
Coral Verge de Camí de Cambrils. Dir : Iban Beltran.
Febrer 2009 : Tècnic d’il.luminació en l’obra “ Artefacto “ de
L’agrupació
Sr Serrano . Escena contemporànea de Madrid . Casa Amèrica.
Gener 2009 : Tècnic d’il.luminació en l’obra “ Europa “ de l’Agrupació
Sr.Serrano . Sala Triangulo , Madrid . Sala Cero , Sevilla . Sala Ensalle ,
Vigo.
Desembre 2008 : Disseny de l’escenografia i vestuari per l’espectacle “

Setge
1640 “ realitzat a Cambrils a la plaça del setge. Producció : TRAÜT cia

d’espectacles.
Novembre 2008 : Disseny d’il.luminació per l’espectacle “ Shorts cuts
collegen” d’Angela Lamprianidou. Casa Elizalde.
_ Setembre 2008 : Regidoria de l’espectacle “ Jaume I “ a Salou.
Gener 2008 : Disseny d’il.luminació per l’espectacle de dansa “ Tongue

“

d’ Angela Lamprianidou. Teatre Ovidi Montllor.
Octubre- Desembre 2007: Realització dels espais escènics per “ III

CICLE DE
CONCERTS 4X4
de música actual “ a la sala Beckett , dirigits per Gloria Balanya, Raquel
Tomàs, Iban Beltran i Albert Mestres.
Novembre 2007 : Disseny i realització de l’escenografia “ Viatge a la
felicitat “ de Franz Xaver Kroetz, dirigit per Iban Beltran. Sala La Planeta –
Temporada Alta, Girona.
Octubre 2007 : Disseny d’il.luminació i so per l’inauguració de la galeria
d’art LORENZO QUINN SCULPTURES, Almenar (Lleida). Producció Tangent.
Abril 2007 : Disseny i realització conjuntament amb Sebastià Brosa de
l’escenografia per l’obra “Reparació ( Dépannage ) “ de Pauline Sales,
dirigit
per Iban Beltran. Sala Estudi.

-

-

-

-

-

-

Març 2007 : Disseny de l’artefacte “Le Cañon de le comandant” pel nou
espectacle “Les Enfants ”,
construït per Tero Guzman .
Febrer 2007 : Disseny d’il.luminació per l’espectacle “ Tangram” Cia. Toc de
Retruc , La Sala Miguel Hernández, Sabadell.
Febrer 2007 : Disseny d’il.luminació per l’espectacle de dansa “ Mi
Mulholland Drive” d’Iker Gómez, a la sala La Caldera, dins la programació del
Bacsteix del Mercat de les Flors.
Octubre- Desembre 2006: Realització dels espais escènics per “ II
CICLE DE CONCERTS 4X4 de música actual “ a la sala Beckett , dirigits per
Eva Hivernia, Iban Beltran i Albert Mestres.
Novembre 2006: Muntatge d’il.luminació d’”Automàtics” a la sala
Muntaner. Direcció Javier Daulte.
Novembre 2006: Disseny d’il.uminació per l’espectacle de dansa “ El
cuerpo del otro” Cia.Lans, Sala Ivanov.
Octubre 2006: Ajudant d’escenografia “ Le Bayon “direcció Iban
Beltran, producció Areatangent i Festival LOLA.
Maig 2006: Disseny d’il.luminació per l’espectacle de dansa “ Catharsis”
Cia.Lans. AnticTeatre.
Setembre-Octubre 2004 –Disseny i Realització de l’espai escènic per
l’espectacle “ No es pot viure” de - Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreriesproduit per Túbal.
Octubre 2004 – Ajudant d’escenografia “ L’Escorxador” direcció Marta
Gil, Espai Brossa.
Juliol 2004 – Disseny i realització conjuntament amb Sebastià Brosa de
l’Espai i vestuari per “ Contes Estigis o cabaret dels morts” d’Albert
Mestres,dirigit per Iban Beltran i produïda per l’A.I.E.T.
Juny 2004 – Realització de l’atrezzo per la cançó “ Dalí “ de Gadegang.
Desembre 2003- Disseny de l’escenografia de l’obra “Hi ha poca gent
que estimi els paisatges que no existiesen” sobre textos de Joan Brossa,
Cia.TEBAC, Teatre Bartrina, Reus.

A més de la feina de creador d’espais escènics és membre i fundador dels grups de
música Traüt de Tarí, Tres Quartans de Cambrils i Renatus, amb els que ha
realitzat infinitat d’ectuacions i gravacions.
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EL NINOTAIRE
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CONTACTES

TOC DE RETRUC
Passeig del Caqui 50
08198 Sant Cugat del Vallès
Telf. 936749150 – 609361898
toc@tocderetruc.com

Visiteu la nostra web:

www.tocderetruc.com

