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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.
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 vint-i-nou 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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MONSTRES MONSTRUOSOS és un espectacle de teatre i música de Toc de
Retruc.
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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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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.
A fí i efecte de treballar el text de l’obra us proposem:
a/ Accedir al conte original. La referència és la seguent:

“ELS MONSTRES MONSTRUOSOS” escrit per l’Enric
Larreula. Publicat per Edicions La Galera i amb
il.lustracions originals de Joan Anton Poch.

b/ Accedir al text adaptat a l’obra. El trobareu en aquesta adreça de la nostra
web:
www.tocderetruc.com/MONSTRESMONSTRUOSOSTEXT.PDF
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LA MUSICA

I.
Som els monstres monstruosos,
més dolents que un mastegot.
I n’estem ben orgullosos
de fer tot el mal que es pot.
Ens agrada la mentida,
fer por a les criatures,
i ens passem tota la vida
inventant noves tortures.
No reciclem el paper,
ni les ampolles de plàstic,
i si podem, el carrer
sempre el deixem fet un fàstic.
Som els monstres monstruosos,
el pitjor que s’ha inventat,
horrorosos, llefiscosos,
fets de lletjor i de maldat.
Tatxín, tatxan, tatxín

II.
Tot el món està en perill.
Hem tingut la gran pensada
de tenir el nostre fill
que serà una passada
de dolent i de malvat,
el pitjor de tots nosaltres.
I serà un caragirat,
serà un penques, serà un galtes.
Aviat tindrem un nen,
un nen monstre monstruós
per mirar si el nen aprèn
a ser el més horrorós.

III.
Uns quants mocs de sargantana,
farina de gla amargant,
gotes de xarop d’angúnia,
que ho fan més interessant.
Bava de llimac colada,
orelles de cargolí,
teranyina desfilada
quan just comenci a bullir,
Tota una tifa de vaca,
suc de disgust espremut.
I perquè sigui més maca:
pols de tos i d’esternut.
Ulls de pop, ales de mosca,
si és vironera, millor,
i un quart de quilo de penes.
Deixar-ho en maceració.
Un mes a sol i serena
i després beure a galet.
A veure si amb la potinga
ens surt pervers el fillet.

IV.
Aquí ve el rentadora
amb una boca que espanta.
Ferralla pertorbadora,
vell record dels anys seixanta.
Ara ve el monstre galleda
de llençar escombraries.
Que té la mirada freda
de tenir poques manies.
Ara arriba el monstre molla
Que s’estira i que s’arronsa.
És el més lleig de la colla,
tot ell una giragonsa.
Ja ha vingut el monstre olla
amb la tapa per barret.
Sempre que xerra s’enrotlla
tant i tant, que no hi ha dret!
Ja és aquí el monstre bossa
de deixalles i brutícia
de pixum de gos i gossa,
tot ell un sac d’immundícia.
Finalment el monstre antena,
llarg i prim, parent d’en Bufa.
Diuen que fa molta pena
perquè és pudent com la llufa.

V.

Benvingut al nostre món
de maldat esgarrifosa.
Tots t’ensenyarem com són,
criatura monstruosa,
la malesa més maligna
perquè siguis el pitjor,
perquè tu has de ser digne
de la nostra condició.
Els teus pares han volgut
que tu fossis molt dolent.
Tot i que ets tan menut
t’has de portar malament.

VI.
Has d’aixafar els ous dels nius
de tots els ocells que trobis,
dels puputs i les perdius.
Només deixa els dels microbis.
Els boscos has de cremar
perquè no hi quedi res viu.
I quan millor t’anirà
és cremar al pic de l’estiu.
Si algú et demana un favor
clava-li una bufetada.
Has de pensar que l’amor
és una cosa antiquada.
Per allà on passis, fillet,
ha de quedar tot molt brut,
Tu tampoc has d’anar net,
això és la llei de l’embut.
A la que puguis fer mal
No te n’estiguis per res.
Has de ser un monstre com cal.
Oi fillet que ho has entès?

VII.
Ens ha sortit tan dolent
el nostre fillet malvat,
que fins i tot fa bondat
per tal de dar-nos turment.
No ens queda més solució,
per més que sembli fatal,
viure la contradicció
de fer bé, i ell farà mal.
Potser així el tombarem
I acabarà essent dolent.
Ja es veu que fem el que fem
ell ho fa tot diferent.

VIII.
Som els monstres monstruosos,
ara més bons que l’arrop,
I n’estem ben orgullosos
d’haver canviat de cop.
Ara ja no enganyem,
ni fem por a les criatures.
Al contrari, aconsellem
menjar fruites i verdures
I reciclem d’allò més
vidres, papers i ferralla.
I netegem els carrers
perquè hi jugui la canalla
Som els monstres monstruosos,
el millor que s’ha inventat,
nets, polits i generosos,
fets de bellesa i bondat.

IX.

Finalment hem descobert
que ser bons és cosa fina.
Ara veiem que és ben cert
que la maldat és roïna.

És molt millor fer un petó
que no fer una esgarrapada,
i si pot ser dos, millor
i després una abraçada.
Vet aquí el que hem après
del més dolent de la colla:
que no té cap interès
anar a mata degolla.
Ara som uns monstres bons
gràcies al fill tan dolent,
i sabeu què farem?... Doncs
fer feliç tota la gent.

MONSTRES
MONSTRUOSOS

GALERIA DE MONSTRES

Aquí tens alguns dels monstres que apareixen al llarg de la
representació.
Quins hi falten ?
Dona’ls un nom.
Col.loreja’ls

Dibuixa algun monstre inventat.
A què es dedica ?
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CONTACTES

TOC DE RETRUC
Passeig del Caqui 50
08198 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Telf. 936749150 - 609361898
www.tocderetruc.com
toc@tocderetruc.com

