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 diversoss espectacles de petit format adreçats a nens de 0 a 3
anys: Per Nadal Festa Total!, Nas de Barraca, Contes que Sonen i Asterisc.
També ha participat en la producció de l’espectacle també adreçat a nadons
“Pilooota” de Lasala Miguel Hernández de Sabadell, juntament amb
Marduix Teatre i L’Estenedor.
Al llarg d'aquests més de trenta 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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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.
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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

KEI KEI !
Toc de Retruc

KEI KEI !
Toc de Retruc

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
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CONTACTES:

TOC DE RETRUC
Passeig del Caqui 50
08198 Sant Cugat del Vallès
Tel. 936 749 150 - 609 361 898
toc@tocderetruc.com

Visiteu la nostra web:
www.tocderetruc.com

