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El TANGRAM, també conegut com a Taula de la Saviesa o be 
Taula dels Set Elements, és un conegut trencaclosques d’origen 
xinès, l’objectiu del qual és reproduïr una figura proposada fent 
servir les set peces de què consta. Té alhora llibertat total per a 
construïr diferents figures. Això en fa un joc que desenvolupa 
enormement la creativitat. També es diu que el Tangram té el 
seu origen en les representacions teatrals que tenien lloc a 
l’antiga Xina. Es feien generalment amb titelles, de manera que 
es podien representar tant objectes inanimats com animals o 
persones en moviment. 

TANGRAM és també el nom del nou muntatge de TOC DE 
RETRUC. La base del mateix és el mateix concepte de joc: 
juguem a jugar, no solament amb les figures que podem anar 
formant amb la Taula, convertint-les en objectes que cobren 
vida, sinó amb tots els elements que ens trobem en escena: així 
el joc escènic es barreja amb el joc musical, formant un mosaic  
d’escenes on la plàstica, el ritme, la música i la interpretació ens 
transporten a un món de fantasia, conformant un espectacle 
d’una gran força i bellesa sonora i visual que no deixarà 
indiferent el jove públic a qui va especialment adreçat. 

TANGRAM està intrepretat per cinc actors, alhora músics i 
ballarins  i està adreçat a públic familiar sense limitacions 
d’edat. 





FITXA TÈCNICA 
 
ESPAI NECESSARI: 
 
Escenari a la italiana amb cambra negra. Terra amb linòleum 
negre o molt llis. 
 
Mides: Consultar amb la companyia, ja que existeixen 
diferents possibilitats de muntatge. 
 
La sala ha de ser totalment fosca de manera que permeti 
ressaltar els efectes de llum ultra-violada. 
 
IL.LUMINACIÓ: 
 
12 PC de 1000 w 
10 PC de 650 w 
3 Retalladors de 1000 w 
Taula de mescla de llum i Dimmer d’almenys 12 canals 
 
SO: 
 
Sistema P.A. de 1000 w, incloent: etapa, altaveus de P.A. 
 
La Companyia fa ús de material propi de microfonia, taula 
de mescla de so i monitoratge. 
 
TEMPS DE MUNTATGE: 3 Hores 
TEMPS DE DESMUNTATGE: 1 hora 15 minuts  
DURADA DE L’ESPECTACLE: 55 minuts 
 
Cal una persona responsable de l’equipament tècnic del 
teatre a l’arribada de la Companyia. 



 
LA MÚSICA 
 
 
Tota la música de l’espectacle ha estat composada expressament 
per en Carles Bertrand pensant en les escenes d’una manera 
globalitzada. 
 
Com és costum a la Companyia s’utilitzen tant instruments 
convencionals, com ara el clarinet, el piano, orgue/sintetitzador, 

bateria, concertina, 
bombardí, 

darbouka, sitar... 
com objectes que 
en mans dels 
músics passen a ser 
instruments que 
s’integren amb els 
altres per a 
ampliar-ne el color 
dels sons. Així, per 
exemple, s’utilitzen 
pilotes de basket, 
bidons de plàstic i de llauna, una col.lecció 
de paelles afinades, tubs metàl.lics... I la 
veu, que s’utilitza no únicament com a vehicle per a comunicar els textos sinó també i 
sovint com un instrument més, empastat amb els altres. Tot tocat en rigorós directe. 
 
 
 

 



 
 
 
 
El repertori de temes que s’interpreten és aquest: 
 
 
MAQUESS (Neteja d’introducció)     Teclat, veu, clarinet, percussió i bateria 
 
STRAY DENT (Ball del Tangram)    Orgue i bateria 
 
LA FONT DEL LLORO  (Els Mecànics Romàntics)  Suite de ritmes amb objectes i veus 
 
UNA CASA, UNA CANÇÓ  (Joc de Construccions)  Veu, Teclat, clarinet i bateria 
 
RAVESSI  (Joc de papiroflèxia)     Sitar, darbuka, clarinet i electrònica 
 
LA BEN ENTESA (Intro Opereta Animal)   Piano, clarinet, xilòfon i electrònica 
 
OPERETA ANIMAL       Veus sobre banda sonora 
 
ESPELMA / ANIVERSARI FELIÇ    Bombardí 
 
RAGONIA  (Joc de Mutacions)     Piano, teclat, clarinet, bateria i objectes  
 
AH LA LA (Joc de Pirates)      Teclat, clarinet, bateria i percussions 
 
TRESOR  (Joc de Pirates)      Concertina, percussió i veus 
 
BASTONS  (Joc de Pirates)     Piano, clarinet, bateria i percussió 



 
 
 
L'ESCENOGRAFIA 
 
 
Tractant-se d'un espectacle que bàsicament ha de rodar 
fent bolos, i tenint en compte també la gran quantitat 
d'atrezzo i d'instruments musicals que s’han de desplaçar, 
s’ha optat per una escenografia senzilla i lleugera: 
 
Una pantalla de 4 metres d’ample per 2,6 metres d’alt té 
vàries funcions: la primera, suportar les peces mòbils d’un 
Tangram de dimesions considerables, que es fan bellugar 
per a formar i desplaçar les diferents figures en què el joc 
es va transformant segons cada escena.  
 
La segona, per a fer destacar, gràcies a la seva combinació 
de colors, les figures dels actors que es belluguen al seu 
davant.  
 
I la tercera funció, no menys important, per a amagar tot 
l’atrezzo que apareix i desapareix al llarg de l’obra. 
 
D’aquesta manera es pot prescindir, donat el cas, de l’ús 
de cametes en locals on no es disposi de cambra negra. 



 
LA IL.LUMINACIÓ 

  
 

S'estableixen tres zones bàsiques a il.luminar : 
 

A) El plafó on es troba el Joc del Tangram, al fons/mig de l’escenari 
 

B) La zona central anterior de l’escenari on es desenvolupa la major part de l’acció 
 

C) Els laterals on estan disposats els músics amb els seus instruments. 
 
 

Donada la varietat d’ambients que conformen de per sí les diferents  
escenes s’opta per una optimització de l’ús dels punts de llum,  
establint el seu màxim a 24 focus  (excepció feta d’espais molt  

grans on sigui necessari el reforç de llum per a cobrir la grandària  
i les distàncies).  

 
 

 
 





 
 
 
LA DANSA 
 
 
Des del 1993 la Companyia ha integrat la dansa dins els 
espectacles, que fins aquell moment combinaven només Teatre i 
Música. 
 
Les darreres produccions de Toc de Retruc han estat més aviat 
adreçades a nadons, conformant muntatges de petit format, amb 
només dos actors/músics. 
 
Amb TANGRAM es recupera, i amb escreix, la dansa com a 
disciplina integrant d’aquest muntatge de diferents lectures. Apart 
del treball de la Marta Bou, amb qui s’havien ja muntat els 
espectacles Kei Kei !, Tutti Frutti, Els Tres Pèls del Diable, Brum, 
s’han incorporat a la companyia dos nous ballarins en el moment 
de la seva creació, més un substitut (Raissa Janer, Víctor Pérez 
Armero i Arnau Marimon), gent molt jove que aporta nova 
vitalitat a Toc de Retruc. Els dos primers han estat substituïts a la 
segona temporada per l’Anna Casanova i en Joel Mesa. 
 
A més comptem amb la impagable col.laboració de Omar Meza 
que dirigeix la coreografia. La qualitat del seu treball està reflectida 
en els nombrosos muntatges presentats per la seva companyia 
Da.Te Danza. 
 
 
 



 
 
LES ESCENES 
 
 
 
 
NETEJA I INICI 
 
L’escenari està plè d’objectes escampats. Arriba la “brigada de la neteja” i amb una divertida pantomima recull tot el què hi ha i s’ho 
emporta. Després treu la pols. Al plafó del fons hi ha una mena de quadre ben estrany... En realitat és el joc del Tangram conformant 
la forma d’un cavaller. Un dels operaris s’acosta amb un plomer per a treure-li la pols... i li cau una peça. 
 
No sap què fer-ne, li passa al seu company, intenten tornar-la a lloc i no es deixa. Finalment la deixen sobre el plafó, posada de 
qualsevol manera. No saben, però, que la peça del joc té vida pròpia, i abandonen l’escena just abans de que es produeixin sorpreses... 
 
 
EL BALL DEL TANGRAM 
 
Sorpresa ! A instàncies de la peça rebel, totes les peces del Tangram comencen a bellugar-se com si despertessin d’un llarg somni. 
 
Seguint el ritme de swing de la música interpretada, totes les peces del Tangram comencen a ballar, s’ajunten, es separen... De tant en 
tant es paren un moment formant una figura humana reconeixible: ara és un home, ara una dona, ara un personatge donant cops de 
peu... 
 



 
 
 
 
 
ELS MECÀNICS ROMANTICS 
 
De la figura del Tangram surt disparada una pilota i es posa a  botar. Apareix un personatge que la recull i segueix jugant fent ritme 
amb ella. Un segon personatge apareix fent-li contrapunt amb una altra pilota... 
 
El cas és que entre l’un i l’altre creen un ritme que els serveix per a començar a ballar. Un personatge apareix amb un enorme bidó de 
plàstic i tot fent-lo rodolar s’afegeix a la festa i enriquint el ritme tot percutint el bidó. S’inicia una coreografia sota aquest ritme viu. 
 
Voleu veure paelles de veritat ? Els Mecànics Romàntics apareixen arrossegant un marc tot plè de grans paelles: semblen un joc de 
gongs orientals... Còm deu sonar això ? I tant que sona ! 
 
Un joc de bidons, aquesta vegada de llauna apareixen lliscant sobre rodes... Tots plegats es van movent harmònicament amb els 
ritmes que es van creant, amb els diferents sons i textures que es van solapant. 
 
Tots aquests instruments es col.loquen rera el lloc on són els músics, i es faran servir al llarg de l’obra per a sumar-se als seus 
instruments habituals. 
 



 
 
 
 
 
LES CONSTRUCCIONS 
 
El Tangram, juganer, no para de bellugar-se sobre el plafó, i se’ns converteix en una casa. 
I ara arriben els paletes ! 
 
Fent servir peces com les dels jocs de  Construccions, però de mida molt més gran i amb les formes que evoquen les de les peces del 
Tangram, els paletes aniran creant diferents edificacions, movent-se al sò de la música i mentre sona la cançó de “LA CASA”... 
 
 
L’OPERETA ANIMAL 
 
El Tangram, juganer, no para de bellugar-se sobre el plafó, i se’ns converteix ara en.... un conill ? un ànec ? un ruc ? Be, és una 
seqüència d’animalons. 
 
Reapareixen els dos amics jugant amb fulls de paper, sempre al ritme de músiques suggerents. 
Amb el paper, recargolant-lo, plegant-lo, girant-lo i fent-lo també ballar, aconsegueixen crear figures de diversos animals: una Girafa, 
un Ocell, un Gat i un Ratolí. 
 
Les figures de paper es transformen en titelles i amb ells s’inicia un petit sainet, que tot fent cantar aquests personatges es converteix 
en la nostra OPERETA ANIMAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LES MUTACIONS 
 
El Tangram, juganer, no para de...  
Ara és una espelma. Els dos amics celebren un aniversari i no poden apagar-la per més que bufin. Sort que el públic els 
ajuda. Però de tanta bufera la flama surt disparada... I es queden a les fosques. 
Ep ! El Tangram, ja es veu, no és l’unic que té ganes de jugar. Des de que hem començat no hem fet més que jugar, i ara ens 
posarem a jugar a aparèixer i desaparèixer, a transformar-se i reformar-se de nou... 
 
Aquesta escena que anomenem MUTACIONS, per què això és el que estem fent, té lloc sota els màgics efectes que 
proporciona la llum negra. 
 
Apareixen unes sabates ballant claqué. Però no son més que això: dues sabates. Misteri ! 
No tant ! Apareixen més tard dos guants... I hi deu haver un cap, perquè, encara que volant misteriosament, apareix un 
barret que queda col.locat. Sobre un cap ? Deu ser que sí, per què encara que la cara no es vegi, sí que les mans que porten 
els guants hi posen unes ulleres. 
 
Però... sorpresa ! Els guants es separen i separen, cada vegada més lluny ! Algú pot tenir uns braços tan llargs ? I d’on 
surten aquestes altres sabates ? 
 
Amb un joc ben rítmic i una treballada coreografia el personatge es desdobla, fa uns passos de dansa i després les dues 
figures desapareixen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELS PIRATES 

 
El Tangram és una espelma. Una espelma sense flama, definitivament. La peça rebel ha fet de les seves i ha desaparegut del 

tot. Un toc musical fa que el joc de nou es bellugui. I aquesta vegada passa a mostrar-se com un vaixell. 
 

La cançó que sona ho diu: és un vaixell pirata, carregat de meravelles de l’Orient i l’Occident. 
Els dos amics reapareixen arrossegant un cofre. L’obren i de dins comencen a treure’n coses: 

Juguem a pirates ? Es van vestint de tals, es van engrescant i acaben engrescant els altres companys d’escena. 
 

I ara, tots són pirates. I sols queda escollir el Capità. Està ben clar. Serà el pota-ranca ! 
 

Comença un absurd diàleg en què busquen alguna cosa i no saben ben be què. El Capità dona l’ordre: han de trobar el 
TRESOR. 

 
On és el Tresor ? 

Tots s’escampen a buscar-lo. Es perden entre el públic tot canturrejant. 
Finalment algú dona l’avís: Ja el tinc !  

El Tresor ha estat trobat ! 
I què és ?  

Una extranya placa, d’una extranya forma. No saben ben be què és. El Capità ho resol: és la peça que li falta al Tangram: és 
la vela que li falta al vaixell. 

 
Amb el Tresor trobat inicien una dansa per a cel.lebrar-ho. Un ball de sabres amb molt de ritme i amb el qual els Pirates se 

n’aniran, però no deixaran buida l’escena... 
 

Tot quedarà com al començament... 
 



FITXA ARTiSTICA 
 Actors/ballarins/músics: Marta Bou/Anna Casanova, Joel Mesa/Arnau Marimon, 

Marta Albir, Carles Bertrand,  Raúl Pérez/Dani Guisado 

     Escenografia, vestuari i titelles: Marta Albir 

Textos i música:     Carles Bertrand 

Il.luminació:    Ignasi Llorens 

Direcció escènica:   Iban Beltran i Omar Meza 

Ajudant de direcció:   Marta Bou 

Coreografia:    Omar Meza 

Fotografia:     TAV, Eduard Malé, Caterina Bertrand 

Vídeo :     GAG Video Produccions 

Tècnic de llum/so:   Oriol Llonch/Marta Vilellas 

Guió i Direcció artística:  Marta Albir i Carles Bertrand 

Agraïments:    Lasala de Sabadell, CREDA II , Clownx Teatre 

Amb el suport de:                    



 

 

EL TEXT 

TANGRAM és un espectacle més visual que no pas de text. Tot i haver-n´hi poc s’ha cuidat el llenguatge de manera que 

estigui a la mateixa alçada que la música o el gest emprats a l’obra. 

  
Bàsicament el text és en vers, formant part de les lletres de la cançons que es van interpretant, i especialment fent parlar 
els titelles-animals a l’OPERETA ANIMAL. 
 
N’incloem a continuació algunes mostres: 
 

Ah la la ! 
Un vaixell  arriba 
Ve d’un altre continent 
Carregat de meravelles 
De l’Orient i l’Occident 
De l’Orient i l’Occident. 
 
 
Ah la la ! 
Ja desembarquen 
Els pirates del vaixell 
Van buscant alguna cosa 
Que se’ls ha emportat el vent 
Que se’ls ha emportat el vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Dóna’m un tros de fusta 
    Passa’m algun maó 

Posa-hi alguna pedra 
Tira-li formigó 
Penja-li la teulada 
I et quedarà millor. 

 
Ja tens la teva casa 
Ja tens una cançó. 

 
Pinta-li les persianes 
Dóna’m un cop de mà 
Ajuda’m a aixecar-la 
No ho deixis per demà 
Clava-hi la xemeneia 
I et quedarà millor. 

 
Ja tenim una casa 
I també una cançó. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PREMSA 
 



TANGRAM 
 
Ha estat ja representat en nombrosos espais.  
Entre ells cal destacar els següents programes: 
 
ANEM AL TEATRE de la Diputació de Barcelona: Campanyes 2007-2008 i 2008-2009  
ATRIUM de Viladecans 
TEATRE MUNICIPAL de Blanes 
CIRCUITO ABECEDARIA. Consejería de Cultura y de Educación de la Junta de Andalucía (21 
municipis) 
TEATRO ALAMEDA de Sevilla Ciclo El Teatro y la familia 
TEATRO LICEO de Salamanca 
CAIXAFORUM de Barcelona i de Madrid de FUNDACIO LA CAIXA 
Auditori de LA PEDRERA de CAIXA DE CATALUNYA 
AUDITORIUM de Palma de Mallorca 
TEATRE CAN VENTOSA d’Eivissa 
TEATRE DE SANT FRANCESC  de Formentera 
TEATRE JARDI de Figueres 
ASSOCIACIO CULTURAL DE GRANOLLERS,  Campanya escolar Vallès Oriental 
LASALA MIGUEL HERNÁNDEZ de Sabadell 
FUNDACIÓ LA XARXA 
AGRUPACIÓ RIALLES DE CATALUNYA 
PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE (Vallès Occidental) 
MOSTRA DE TEATRE D’IGUALADA 
FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE VILAFRANCA DE BONANY (Sa Xerxa) 
GRAN TEATRO DE CÓRDOBA 
MENUDALIA, Alacant 
ANEM AL TEATRE campanya escolar a l’Horta de València (12 poblacions) 
Festival PLACE AUX MÔMES a Bretanya (6 poblacions) 





 

 
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 diversos espectacles de petit format adreçats als 
més petits: “Per Nadal Festa Total !”, “Nas de Barraca”, Bufacantapicaisona” 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 2009 han produït 
“Monstres Monstruosos” amb text d’Enric Larreula. 
 
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. 



 
Iban Beltran (direcció escènica) 

 

Llicenciat en Filologia Catalana i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, doctorand en Arts Escèniques i format en direcció escènica i 

dramatúrgia a l’Institut del Teatre, l’Iban Beltran (Prat de Compte, 1974), té una llarga experiència com a ajuntant de direcció amb Joan 

Ollé (L’Illa del Tresor, La cantant calva, Himmelweg, Oncle Vània) i Rosa Novell (Vells Temps i Fi de partida). A més, ha estat autor i/ o director 

de les obres Jogo Bonito, Le Bayon, Les femmes sont castratrices, Instant, Ha passat un àngel./Lo mite Todó i Lavinia o Contes estigis o cabaret dels morts, 

entre d’altres. A més, és fundador d’AREAtangent, plataforma de joves creadors i del grup de música tradicional Traüt de Tarí i autor de la 

música per a l’espectacle La Zarza, de Joan Brossa, així com de diversos llibres i articles sobre dramatúrgia. 

 
 

 

Omar Meza (coreografia) 

 

Nascut a Mèxic, va rebre formació en dansa clàssica i contemporània, danses folklòriques i improvisació, composició coreogràfica (amb Ana 

Sokolov) i coreografia (amb Jeff Duncan). Va treballar en diferents companyies, en algunes com a ballarí principal, i el 1994 va fundar la 

companyia Hojarasca. La seva primera coreografia, Quan les estrelles deixen de brillar (Essen 1994), la va realitzar per a la Folkwang 

Hochschule, on va treballar com a ballarí convidat. En aquesta època, va dirigir diverses coreografies i el 1999 va crear la companyia de 

dansa contemporània DA.TE DANZA, amb el suport de la Conselleria de Cultura de la Junta d'Andalusia i el Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y la Música (INAEM). Amb aquesta companyia ha dirigit i coreografiat una desena d'obres dirigides a públic familiar, amb les quals 

ha guanyat prestigiosos premis nacionals i internacionals. 
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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 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   
 


