
BAGATEL·LA

Amb el suport de



BAGATEL·LA

1. Fotesa, cosa de poca importància.
2. Petita composició musical clàssica, de caràcter lleuger i
sense rigor de forma.

Cinc personatges curiosos i desubicats cercaran diversos racons
per tal de realitzar-hi una peça musical a través d’objectes que
d’entrada no semblen instruments.

A través d’un dispositiu electrònic faran sonar maletes, cubells,
rellotges, paelles, elements de l’espai públic i dels espectadors;
creant màgia i art a partir d’allò que ens és tant quotidià.

Tots els públics · Sense text · 5 intèrprets

Itinerant · Carrer · 60'



Fitxa tècnica

VESTUARIS
• Capacitat per 5 persones, proper al lloc d'inici
de l'espectacle. (Punt d'inici de l'espectacle)
• És necessari que hi hagi cadires, mirall, lavabo,
dutxes i un punt de llum.
• Aigües per la companyia per abans i després
de l’actuació.
• Aparcament per un vehicle.

NECESSITATS TÈCNIQUES
• Una persona de l'organització de referència,
desde l'arribada de la companyia i durant el
recorregut. 
• Visita prèvia del recorregut / espai d'actuació. 
• Distància màxima de recorregut d'1km.

Fitxa artística

Creació: Sound de Secà

Direcció artística: Laura Barquets

Direcció musical: Robert Canela

Intèrprets: Jordi Talavera, Sandra Garcia, Laia Farran, 

Joan Gonzàlez, Laura Barquets

Assessorament: Genís Farran



L’any 2009, un grup de joves provinents de diversos grups de percussió de la
Segarra i voltants s’uneixen amb una mateixa inquietud: experimentar
diferents llenguatges a través de la percussió. D’aquí neix Sound de Secà. 

L'evolució del grup de percussió l’ha marcat la investigació de noves
disciplines com el teatre, la dansa, la veu i la música. El resultat ha estat la
creació d’un llenguatge propi i singular que busca commoure desde la
cohesió, la força de la puresa i l’autenticitat.  

Durant aquests anys la companyia fa un recorregut per les principals Fires i
Festivals de Catalunya com Fira Mediterrània, La Mostra d’Igualada, Fira
Tàrrega, l’Esbaiola’t, CircPicat, Festival Mil Maneres, Espai de Carrer , el Danseu
Festival, o Festival Al Carrer de Viladecans. I algunes actuacions internacionals
com el Zsolnay Light Festival de Pécs (Hungria), el Sziguet Festival de Budapest
(Hungria), Festival d’Aurillac (França) o Ana Desetnica de a Ljubljana
(Eslovènia). 

Una companyia d’espectacles de carrer híbrids amb vocació d’entrar al
cor de les persones i omplir-les de complicitat. 

Sound de Secà 



Altres espectacles

Uns personatges apareixen espontàniament a
la teva ciutat per conduir al públic en un
recorregut ple d’energía, bogeria i vitalitat.
Animació de carrer on la percussió, la dansa i
la improvisació són elements fonamentals.

Emoriô és un espectacle de percussió ple de
vitalitat i energia, on el ritme es fusiona amb la
dansa i el cant. Uns personatges que se’ns
presenten misteriosos, transportaran al públic
per diferents emocions a través dels diferents
ritmes del món i amb la seva complicitat,
crearan una atmosfera per culminar en una
bogeria desbordant de força i passió.

“Possê” significa comunitat, grup, família… és
un espectacle idoni per aquests moments, ja
que conté una clara reivindicació de l’espai
públic, un crit d'esperança per poder
recuperar el carrer com espai de convivència.
Una peça que fusiona la música dels
instruments de percussió, el moviment i la veu
creant un llenguatge únic. Una catarsi
d’energia i positivisme en el públic d'inici a
final.



Amb la col·laboració de

Laura Barquets i Laia Farran
+34 634 532 585

info@sounddeseca.com
www.sounddeseca.com

 


