UN
TOC
DE
PASTORETS
Toc de Retruc

Música i teatre es combinen en aquest espectacle nadalenc amb plena
interactivitat amb el públic.
Sinopsi de l’espectacle:
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

LES NADALES
La major part de les cançons que s’interpreten al llarg de la representació són
nadales tradicionals. Algunes han estat arranjades i d’altres s’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

CRAC DEL DIMONI
Ll. i M. de CarlesBertrand
Ostres, ostres, ostres, ostres !
Carrasperes i retrunys !
Tocs, retrucs i trencaclosques !
M’hauré de rosegar els punys !
Sempre, sempre se m’escapen
Aquests maleïts pastors
Quan em veuen tots s’amaguen
Es veu que els hi dec fer por.

Per molt que els hi paro trampes
No me’ls puc endur a l’infern
Sempre em trobo amb aquest àngel.
I això em passa cada hivern !
Ostres, ostres, ostres, ostres !
Carrasperes i retrunys !
Tocs, retrucs i trencaclosques !
M’ahuré de rosegar els punys !
Hauré de fugir per cames
Ara no puc fer res més
Me’n aniré a esmolar les banyes
I ja tornaré després.

EL CAGANER
LL. i M. de Carles Bertrand
Arraulit, arraulidet
M’han sorprès sense sorpresa
Arraulit, arraulidet
M’han deixat un raconet.
Em veureu ben enfeinat
Formant part de tot pessebre
Em veureu ben enfeinat
Jo també estic ben posat.
I si em diuen caganer
No me’n poso pedra al fetge
I si em diuen caganer
No seré pas jo el darrer.
CANÇÓ DE’N FUMERA
Ll. i M. de Carles Bertrand
Soc en Fumera, soc important
Vinc a mirar-vos tot vigilant.
Els Reis que venen des de l’Orient
Volen que els digui si us porteu be.
Si algú no es porta com és degut
Aquí m’ho apunto, i tururut !

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

