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TOC DE RETRUC neix com a Companyia el 1980. 
Des d’aquell moment tots els seus montatges 
destaquen com a característica la música en directe 
alhora que alternen i combinen tots els matisos de les 
arts escéniques: teatre d’actors i d’objectes, 
pantomima, dansa... Els seus espectacles més 
coneguts son “El Geni Jeróni”, “15 son Quinze”, “Kei 
Kei”, “Els Tres Pèls del Diable”... 
 
Des del 1997 dos dels membres fundadors, Marta Albir i Carles 
Bertrand amplien el repertori del grup amb espectacles especialment 

adreçats als més petits, nens de 0 a 3 anys, 
desenvolupant la seva activitat principalment a 
escoles bressol i a biblioteques, espais no gaire 
grans i tranquils. 
 
El primer muntatge “Per Nadal, Festa total !” es 
crea el 1997, seguint “Contes que sonen” el 
1999. 
 

A primers del 2004 veu la llum la nova 
proposta “NAS DE BARRACA” , un recital 
de cançons amenitzades amb elements 
plástics i que tracten dels hàbits que els 
nens i nenes d’aquestes edats estan 
aprenent, tant a casa com a l’escola: 
rentar-se, vestir-se, menjar, anar a dormir, 
fer pipí... 
 
La Marta i en Carles utilitzen, apart de 
llurs dots d’actors, una coll.ecció d’ 
instruments musicals curiosos, gairebé 
joguines, que desperten una enorme 
atenció entre el seu jove públic. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de donar la benvinguda als nens amb una música suau  i 
suggerent,  presentem el nostre Conill Tafaner. 
 
Amb ell coneixerem una sèrie de personatges, trucant cada cop a la 
seva porta i tot cantant una tonada. I a cada ocasió la seva cançó ens 
suggereix una acció que el nen reconeixerà com a hàbit d’aprenentatge: 
rentar-se, menjar, anar-se’n a dormir, vestir-se, etc. 
 
Coneixerem un pintor, una cuinera, una aranya viatgera, jugarem a fet i 
amagar i ens retrobarem gràcies a la música, escoltarem una pila de 
cançons i al final visitarem el nostre Conill que ens rebrà a casa seva 
oferint-nos un concert de comiat. 
 
 
 
 
 
 



 
Nas de Barraca ! 
Qui hi ha? 
Obre la porta ! 
Ja va ! 
És una noia o un noi ? 
“Nas de Barraca 
Sant Boi !” 

 
 
 

 
 
 
 
Mans, mans netes 
per a jugar 
abans les hem de rentar  
 
Primer les hem de mullar 
Després les hem d’assecar. 
 
Si les has ensabonat 
Quina bona olor que fan ! 
 
Mans, 
Mans netes per a jugar. 
Abans les hem de rentar. 
 



 
 
 

 
 
Que bo és el pa 
Quina gana 
Quina gana 
Que bo és el pa 
Tot,tot me l’he 
d’acabar. 
 
Quin bon dinar 
Quina gana 
Quina gana 
Quin bon dinar 
Tot, tot me l’he 
d’acabar. 
 
Que bona està 
aquesta sopa 
aquesta sopa 
Que bona està 
Tota me la vull 
menjar. 
 
Que bona està 
aquesta truita 
aquesta truita 
Que bona està 
Tota me la vull menjar.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Biribori 
Quina son ! 
Que ja és hora 
d’anar a fer nones. 
Biribori  
Quina son ! 
Que ja és hor d’anar a 
dormir. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Amunt, amunt ! 
Ara ja ens hem d’aixecar 
Amunt, amunt ! 
Que ara toca anar a jugar

 
 
Verd per aquí 
Groc per allà 
Casa meva 
Casa meva 
Verd per aquí 
Groc per allà 
Casa meva  
vull pintar. 
 
El vermell 
i aquest blau 
fan patxoca 
fan patxoca ! 
El vermell 
i aquest blau 
Ara acabo i 
tanco amb clau. 
 

 
 
 
 
 
A la cuina hi ha uns fogons 
Als fogons hi ha un foc que crema 
Hi ha una olla, una paella 
Una forquilla, una cullera  
 
I ara tot cal remenar 
 
Per a que faci un bon dinar 
 
Mira quin soroll que fa... 
 
Quina bona olor que fa... 
 
Vinga! És hora de menjar!

 
 
 



 
 
Hi ha una aranya 
Hi ha una aranya 
a la paret 
Hi ha una aranya 
Hi ha una aranya 
a la paret 
Hi ha una aranya 
a la paret... 
 
Ja no hi ha cap aranya 
a la paret 
 
Hi ha una aranya 
Hi ha una aranya 
en el meu peu... 
 
Hi ha una aranya 
Hi ha una aranya 
en el meu braç... 



Anem a vestir-nos, que venen visites... 
 

On tinc 
el vestit ? 

Que no el trobo 
Que no el trobo 

On tinc 
el vestit ? 

Que no el trobo i 
vull sortir. 

 
Busca, busca 
al penjador 

Que no el trobo 
Que no el trobo 
Busca, busca 
al penjador 
l’abriguet i 
el mocador. 

 
No fa fred 
ni fa calor 
No fa fred 
ni fa calor. 

 
 
El nostre públic es disposa a visitar la casa del nostre conill Tafaner. 
Sorpresa !  A l’interior, un concert. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

FITXA ARTÍSTICA 
 

NAS DE BARRACA és un espectacle dirigit a nadons 
Creat, dirigit i interpretat per Marta Albir i Carles Bertrand. 

 
 

FITXA TÈCNICA 
 

Espai necessari. Un lloc recollit, com ara una aula, una biblioteca que 
tingui lliures 5 m d’ample x 3m de fonsx 2,75 m d’alt 

 
Un endoll proper a 220 V 

 
Màxim aforament:  70 persones



 
 
 
 

CONTACTES: 
 

TOC DE RETRUC 
Passeig del Caqui 50 

08198 S. Cugat del Vallès 
Tel. 936 749 150  -  609 361 898 

toc@tocderetruc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visiteu la nostra web: 
www.tocderetruc.com 

 


