
Un espectacle de 

Amb la col·laboració de



play video

Possê signi�ca comunitat, grup, família… és un espec-
tacle que conté una clara reivindicació de l’espai 
públic. És un crit d’esperança per poder tornar a recu-
perar el carrer com espai de convivència. Una peça 
idònia per aquests moments que ja en la seva estrena 
ens deia que “tot anirà bé”.

Sound de Secà fusiona de manera única la música dels 
seus instruments de percussió, la dansa i el teatre 
creant un llenguatge característic i personal.

Possê proposa un joc d'interacció mantenint les distàn-
cies per compartir un lloc i un moment. Una catarsi 
d’energia i positivisme en el públic des del principi �ns 
al �nal.

Tots els públics · Sense text · 8 intèrprets · Carrer
Itinerant · 45min

https://youtu.be/JqV-qg5bmGM



Creació: Sound de Secà
Direcció artística: Genís Farran
Direcció musical: Robert Canela
Intèrprets: Laura Barquets, Robert Canela, Laia 
Farran, Jesus Franco, Sandra Garcia, Joan Gonzalez,
Núria Pulido, Jordi Talavera.

Col·laboracions: Carlos Montfort, Maria Salarich, 
Montse Pelfort i el suport incondicional de tots els 
membres de Sound de Secà

Una coproducció de FiraTàrrega, enmarcat dins 
del programa de Suport a la Creació, en 
col·laboració amb Lloret Outdoor Summer 
Festival i Festival Paupaterres.

fitxa artística



Tots els públics · Sense text · 8 intèrprets · Carrer
Itinerant · 45 min

ESPAI ESCÈNIC
Format Itinerant (duración 45’)
    • És necessari un regidor de l’organització 30 minuts
    abans de l’inici i durant tot el recorregut de l’espectacle.
    • Distància màxima del recorregut: 300m.
    • El recorregut ha de tenir tres espais o places, en el que  
    l’espai d’actuació haurà de ser:

fitxa tècnica
REQUERIMENTS ESPECIALS
    • Una persona voluntària, d’algun grup local o a títol
    individual, preferiblement que toqui un instrument de
    percussió per fer una col·laboració de 4minuts al �nal
    de l’espectacle (adjuntem video). La companyia es
    posarà en contacte prèviament per fer arribar la
    informació necessària i concretar hora per fer un breu
    assaig el mateix dia de la funció.

VESTUARIS
    • Capacitat per 8 persones, proper al lloc de realització de
    l’espectacle, ampli o amb espai per poder fer escalfament.
    • És necessari que hi hagi cadires, mirall, dutxes i lavabo.
    • Aigües per la companyia per abans i després de
    l’actuació. 
    • Aparcament proper al vestuari/zona d’actuació.

PASIS
    • Temps entre passis: mínim 1h30.
    • Màxim 4 passis diaris.

TRANSPORTE
    • Viatgen 9 persones de la companyia (8 intèrprets + 1
    regidor/a).
    • Per desplaçaments en avió: el material de la companyia
    viatja en 4 maletes addicionals.(2 de 20kg + 2 de 30kg).

* Opció format estàtic (durada 35’)
Format adaptat per tal de complir les mesures de seguretat 
sanitàries arran de la COVID-19. 

    • Superfície plana de ø12m sense obstacles.
    • Públic disposat a 360º deixant un petit passadís    
    perquè la companyia pugui accedir a l’espai d’actuació.
    • És necessari la presència d’una persona de referència
    de l’organització des de l’arribada de la companyia �ns
    el moment de partida.
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la nostra història
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 híbrida amb voca-
ció d’entrar al cor de les persones i omplir-les de complici-
tat.



actuacions destacades
• Festival Al Carrer de Viladecans 2021 (Catalunya) 
• Festival “Mil Maneres” 2020 (Catalunya) 
• Festival “Ana Monro - Ana Desetnica” 2020 (Eslovenia) 
• Festival “Danseu Fest” 2020 (Catalunya)
• Festival “La Mostra d’Igualada” 2020 (Catalunya) 
• Sziget Festival Budapest 2019 (Hongria)
• Zsolnay Fény Fesztivál de Pécs 2018 y 2021 (Hongria)
• FiraTàrrega, 2017 i 2019 (Catalunya)
• Festival Internacional de �éâtre de Rue Aurillac, OFF (França)
• Fira Mediterrània 2018 (Catalunya)
• Monegros Desert Festival (Espanya)
• Festival Cruïlla (Catalunya)
• Festival Tamborile, Mezquita de Jarque (Espanya)
• Festival Esbaiola’t (Catalunya)
• Moguda Escènica, Sta. Perpètua de Mogoda (Catalunya)
• Circ Picat, Alpicat (Catalunya)
• Haizetara (Espanya) 
• Port Aventura, 3 temporades (Catalunya)
• Les Festejades de Gruissan (França)
• Festes del Tura, Olot (Catalunya)
• Festival de Montalban, Terol (Espanya)
• Aquelarre de Cervera, 2009-2019 (Catalunya)
• Cidade Imaxinaria, Santiago de Compostela (Espanya)
• Carnaval de Sitges (Catalunya)
• Festival EuroSteamCon, Barcelona (Catalunya)



Tots els públics · Sense text
50min · 9 intèrprets · Carrer · Estàtic

Emoriô és un espectacle de percussió estàtic de carrer ple de vitalitat i 
energia. En aquesta peça el ritme es fusiona amb la dansa i el cant, 
transportant al públic per diferents emocions a través dels diferents ritmes 
del món. Uns personatges que se’ns presenten misteriosos van pujant la 
temperatura de la plaça, i amb la complicitat del públic, creen una 
atmosfera per culminar en una celebració desbordant de força i passió. 

emoriô
Tots els públics · Sense text
60min · 9 intèrprets · Carrer · Itinerant

Tots els públics · Sense text
60min · 5 intèrprets · Carrer · Itinerant

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

Cinc personatges curiosos i desorientats buscaran diferents racons per a 
realitzar una peça musical a través d’objectes que aparentment no són 
instruments.
Mitjançant un dispositiu electrònic faran sonar maletes, cubs, rellotges, 
paelles i elements de l’espai públic i dels espectadors: creant màgia i art 
a partir d’allò que ens és tan quotidià.

SaborSabor BAGATEL·LA

altres espectacles



Laura Barquets i Laia Farran
info@sounddeseca.com
+34 634 53 25 85

Segueix-nos a les xarxes

www.sounddeseca.com

contacte


