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)

ASTERISC constitueix una passejada per distints ambients alhora que vol mostrar el

vincle que, a través de la música, estableixen dos personatges en busca del seu propi
espai.
Espectacle amb música en directe creat, dirigit i interpretat per Marta Albir i Carles
Bertrand.

ASTERISC
SOBRE LA COMPANYIA I L’ESPECTACLE
La Companyia Toc de Retruc, que el 2010 ha conmemorat el seu 30è aniversari, ha
apostat des dels seus inicis a utilitzar diferents tècniques i formats escènics per a dur
a terme els seus espectacles de música en directe.
Ha creat més d’una vintena de muntatges, cinc dels quals, fins ara, han estat
especialment adreçats als més petits, a nens i nenes des dels zero anys: Per Nadal
Festa Total ! (1997), Contes que sonen (1999), Nas de Barraca (2003),
Bufacantapicaisona (2005) i Pilooota (2006), aquest últim producció de la Sala
Miguel Hernández de Sabadell, creat juntament amb dues companyies històriques en
el sector del teatre per a infants: Marduix i L’Estenedor.
Amb ASTERISC els dos músics i actors, Marta Albir i Carles Bertrand, ens proposen
un cop més plantejar la relació amb el seu públic com un joc.
Amb una posada en escena sòbria, tendint al minimalisme, i amb un llenguatge, tant
verbal com no verbal, adreçat especialment als més petits, compartiran amb ells la
descoberta dels seus propis sentits, descoberta d’ells mateixos i del món que els
envolta que serà aquest espai imaginari on la troballa d’elements i, en conseqüència,
la seva exploració els duran a crear i recrear diferents ambients musicals, però també
visuals, i fins i tot olfactius i gustatius.
La màgia dels sons de les coses, la presència escènica dels instruments de música
són sobretot els elements essencials per a conformar un concert on la varietat i la
sorpresa en són el fil conductor.
La pàgina web de la Companyia (www.tocderetruc.com) conté variada informació
sobre aquest i tots els altres espectacles adreçats a públic familiar i també escolar
(Kei Kei !, Tangram, Monstres Monstruosos, etc.)

ASTERISC

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

ASTERISC

LES CANÇONS

ESTEL FUGAÇ
Sempre corres
I no t’atrapo
No hi arribo
Mai no t’agafo
Dalt del cel
Pujant i baixant
Ets l’estel
Que més brilla
Vas saltant
D’aquí cap allà
Volant
Com una papallona
Vas botant
Amunt, amunt i avall
Rodant
Com una pilota.

ZUM ZUM ZUM
Zum, zum, zum, zum
Hi ha tantes abelles
Que sembla
fum
Bel, bel, bel, bel
Hi ha tantes floretes
Que sembla
mel
Dit, dit, dit, dit
Hi ha tantes estrelles
Que sembla
nit
Xiu, xiu, xiu, xiu
Hi ha tantes formigues
Que sembla
Estiu.

ASTERISC

NÀNIA (Estel, on vols
anar ?)
Estel,
On vols anar ?
La nit et fa voltar
La Lluna que et vigila
T’agafa de la mà
Estel
Vés a dormir
Que el dia ja és aquí
El Sol que es va llevant
Et fa de germà gran.

HUELOHUELO
Nas, nasset, ensuma
Sents quina bona olor ?
D’on ve aquesta flaire
Que no té color ?
Tanca els ulls, respira
Per olorar millor
Ve volant pels aires
I ens porta calor.
Flairo, flairo, flairo
Flaira, flaira, flaira ...

TUBS, TUBS

COCO MAMALU

Bam, bim, bam
Biri
Dan, din, dan
Diri
Pam, pim, pam
Piri

Coco mámalu
Fa timbén
Choco choco
La ti sumdén

Tubs, tubs, tubs

Ola ola oliyé
Facutata tare
Bomba bomba buriyé
Remulata fare.
Tupá, tupá
Tupapa, tupá...
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ASTERISC
CONDICIONS TÈCNIQUES

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

ASTERISC

Ample mínim = 4 m

PLAFÓ DE FONS

PIANO

TAMBURET
GUITARRA

STEELPAN

LÍMIT AMB EL PÚBLIC

Fons
Mínim = 4 m.

ASTERISC

Contactes :
TOC DE RETRUC
Passeig del Caqui 50
08198 Sant Cugat del Vallès
Telf. 936 749 150 – 609 361 898
toc@tocderetruc.com
www.tocderetruc.com

