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Innovació

Dramatúrgia i tecnologia

Secrets és l'última producció de la

Fem una aposta per la narrativa de l'espectacle

companyia Tombs Creatius. Suposa

i, per primer cop, introduïm la figura del director

una innovació en tots els aspectes; des

de dramatúrgia. Comptem amb en Toti Toronell

de l'espai -que genera expectació i

per dotar Secrets d'aquest fil argumental del

permet gaudir de part de l'espectacle

qual el públic en serà protagonista. I en la

també al públic que no hi entra-, fins al

recepta, per fer possible aquesta

mateix procés creatiu, que implica al

personalització de l'espectacle, també comptem

públic des del primer moment. Fins i tot

amb StageLab i Sergio Sisques al capdavant,

el format és una proposta innovadora,

que incorporaran a les instal lacions

ja que combina la interactivitat de les

mecanismes electrònics per fer l'experiència

instal lacions amb la vivència

encara més màgica.

d'experiències.

Els nostres avals
Personalització

L'estrena de Secrets tindrà lloc a FiraTàrrega

Secrets proposa un recorregut que es fa

2021. I és que la producció compta des del

de forma individual a través de la

principi amb l'aval de la fira, que va triar el

curiositat, de les emocions i de la

projecte pel seu programa de Suport a la

recerca de respostes. Amb el joc com a

Creació. Hem aconseguit també la beca de

llenguatge de comunicació i la

recerca de l'Oficina de Suport a la Iniciativa

interactivitat com vehicle, ofereix una

Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya

vivència exclusiva, personalitzada,

per tal que aquest muntatge serveixi per

intransferible. L'espectacle serà diferent

investigar com el joc pot convertir-se en un nou

per cadascuna de les persones que el

llenguatge dramatúrgic. I, d'altra banda, la

visquin, perquè no som iguals. I, alhora,

Plataforma d'Arts de Carrer ha premiat Secrets

generarà una complicitat i un vincle,

com a projecte guanyador del seu Suport a la

perquè guardarem secrets en comú.

Creació 2020.

Finançament
Per tal de finançar la producció de Secrets, hem dissenyat tres
opcions de col laboració per ajustar-les a les necessitats i
possibilitats econòmiques de qui vulgui coproduir l'espectacle.
PÍNDOLA ESCÈNICA. Un petit espectacle previ a l'estrena
amb l'essència de Secrets. Una part del preu cobreix el
catxet i l'altra va a coproducció.
CONTRACTACIÓ ABANS D'ESTRENAR. Descomptes en el
catxet final si es fa una precompra de l'espectacle o si es
confirma la seva programació.
COPRODUCCIONS. Tres nivells de coproducció econòmica
que inclouen el catxet d'un nombre d'actuacions en
proporció a la quantitat aportada.
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EL PROJECTE

UN SECRET:
AL FINAL, RETROBEM
EL PRINCIPI
QUÈ ÉS 'SECRETS'
el conjunt de l'espectacle
Comencem pel principi. I pel final. En la

encara som i que malda per sortir a jugar i

recerca del “gran secret” que volíem oferir

per explicar-nos a cau d’orella els secrets

quan vam començar a pensar en aquesta

que ens semblen més amagats. Ja podem

nova producció, ens hem anat plantejat

tenir talla XL, doble ració de timidesa,

preguntes i buscant les respostes i hem

esperit aventurer, talents extraordinaris

acabat adonant-nos que el major secret

amagats, peus menuts, tendència a somiar

que podem descobrir és el que sempre

truites, ulls de qualsevol color, les ungles

hem conegut. I al final, després de fer el

pintades, obsessió per l’ordre o ser amants

camí, arribem al principi. Aquest recorregut

del caos. Siguem com siguem, ens

de la nostra creació és ben bé el recorregut

preguntem pels secrets més amagats al

que proposem al públic amb el nou

nostre cor. I necessitem desvetllar-los. La

espectacle de Tombs Creatius: Secrets.

resposta la tenim al nostre interior i és

Secrets és una oportunitat per descobrir
que totes les respostes que busquem
incansablement per tot arreu al llarg del
nostre camí, en realitat, ja les coneixíem
des del principi, només calia preguntar a
l’infant que tenim a dins, a la criatura que

diferent per cadascú de nosaltres. Es
tracta de trobar la clau i obrir el candau
que amaga el secret de la resposta, per
poder-la guardar com un tresor, patrimoni
emocional.
Únic, personal, intransferible, inoblidable.

El recorregut que proposa Secrets és precisament l’aventura
d’aquesta búsqueda, que ha de fer cada persona del públic
de forma individual. Perquè l’experiència serà diferent
segons què faci, què triï, què decideixi en cada moment la
persona que està fent el camí.
Secrets és un espectacle que combina l’entresort amb les
instal lacions participatives d’autor. Fa una proposta
d’experiència emocionant i alhora converteix al públic en

La interacció que fa
que cada història
canviï es fa possible
fins i tot des de
l’exterior de la
instal lació.

protagonista de la seva pròpia història donant-li l’oportunitat
d’interactuar i jugar amb els elements com a vehicle
imprescindible per experimentar aquesta vivència personal.
La interacció i la tecnologia que fa que cada història canviï
es fa possible fins i tot des de l’exterior de la instal lació.
Secrets permet participar també al públic que es queda a
fora. Converteix el carrer en un espai on passen coses i qui
fa que passin és la gent que es deixa endur per la curiositat
de descobrir els secrets que s’hi amaguen.
La interactivitat també connecta els tres espais ja que les
accions que es produeixen a l’exterior poden fer variar
l’experiència a l’interior de la carpa. I a l’inrevès. És a dir, una
persona que no entra a viure l’espectacle pot esdevenir

Converteix el carrer
en un espai on passen
coses i qui fa que
passin és la gent que
es deixa endur per la
curiositat

perfectament part de l’experiència d’algú altre que sí que ha
fet el recorregut.

Nou plantejament escenogràfic
El plantejament de l’escenografia d’aquest espectacle de
nou format consta de tres parts que aprofundeixen en
l’experiència i en la intimitat de la vivència del públic:
- un espai exterior que envolta l’espectacle i que ofereix
interacció i joc a tothom
- un espai intermig que s’endevina i en el qual interactua
el públic que entra a Secrets
- i l’espai interior de la carpa central que queda amagat i
on acaba l’experiència del públic que fa el recorregut.

Secrets suposa un repte importantíssim en la
trajectòria de Tombs Creatius. Fem un pas
endavant en l’exploració de nous formats per
oferir experiències individuals i col lectives al
carrer. Plantegem una proposta inèdita a cavall
entre l’entresort i la instal lació amb una gran
dosi de dramatúrgia que es desenvolupa a
través del llenguatge del joc i de la interacció
amb el públic.
I també suposa un repte a nivell creatiu, ja que
aquesta voluntat de convertir el públic en
protagonista a través de la seva interacció la
portem a l’extrem incloent-la ja al procés
creatiu. I és que Secrets compta amb una fitxa
artística d’un centenar de persones que han
participat o participaran en la creació d’aquesta
producció a través de les sessions de creació
obertes tant al públic general com a persones
expertes en àmbits relacionats amb l’estudi de
la conducta humana. Totes elles aporten una

Secrets és el fruit que
dona la inspiració
quan s’obren portes i
finestres del procés
creatiu.

mirada imprescindible en aquest muntatge: la
intel ligència col lectiva portada a la creació fa
que Secrets no només sigui un nou format o una
aposta per sortir de la nostra zona de confort;
Secrets és el fruit que dona la inspiració quan
s’obren totes les portes del procés creatiu

Electrònica per crear vivències úniques
La tecnologia té un paper clau a Secrets. L'aplicació de l'electrònica que farà Sergio
Sisques (StageLab) a les instal lacions permetrà personalitzar al màxim l'experiència
i oferir un final diferent de l'espectacle a cada persona. Aquest final es basarà en el
que haurà viscut al llarg del seu propi recorregut. Així, un sensor que identificarà
cadascuna de les persones que entren a Secrets recollirà informació de la seva
interactuació amb els diferents jocs i la combinarà al moment en un final sensorial
fet a mida: Imatges, sons, paraules, olors determinades s'inclouran en la vivència
proposada dins la carpa amb l'ajuda d'un actor.
La informació recollida al sensor s'esborra a la sortida. El secret el guarda cadascú.

La vivència s'enriqueix combinant l'originalitat dels jocs, que proposen una
experiència analògica i orgànica, amb totes les possibilitats que ofereix l'electrònica,
aconseguint vivències úniques experimentades amb tots els sentits.
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L'ESPAI
un element més de joc

ESPAI EXTERIOR

La singularitat de l’espai

Envolta l’espectacle amb elements que apel len a la

en què es desenvolupa

curiositat del públic i que atrauen a descobrir alguns

Secrets és una de les

secrets, a espiar què està passant a dins i també

grans apostes de la

conviden a l’acció. Els resultats d’aquestes accions

producció. I és que el

que pugui fer el públic des d’aquest espai exterior

plantejament en tres

poden determinar l’experiència de les persones que

zones separades i alhora

estan als altres dos espais. Panys per on mirar, forats

interrelacionades entre

on es pot posar la mà, portes que es poden obrir,

elles amb una misteriosa i

telèfons que expliquen secrets o que permeten

insòlita carpa al mig ja

explicar-los, artilugis misteriosos que donen pistes de

configura una

l’experiència són elements que podrien situar-se en

escenografia que és un

aquesta zona externa que envolta el cercle.

joc en ella mateixa.

L’espectacle ja comença aquí.

La distribució circular

Els elements d’aquest espai generen expectativa,

diferencia tres anelles

permeten ja una experiència de curiositat i de joc,

que marquen un

conviden a deixar-se emportar per l’emoció de la

recorregut des de fora

curiositat i donen sorpreses. Tant qui després entra a

fins a l’interior de la carpa

Secrets com qui no ho fa, pot gaudir d’una part de

central.

l’espectacle en qualsevol moment.
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ANELLA MITJANA
Forma un cercle al voltant de la carpa central i queda situada entre
aquesta i l’espai exterior. Té una única entrada i està delimitada per
elements que impedeixen l’accés per altres punts. Les instal lacions que
en formen part queden parcialment visibles des de l’exterior encara que
només interactuant-hi es pot entendre quina és l’experiència del
recorregut. Alguns espais d’aquesta anella poden quedar ocults per
elements que els amaguin de l’exterior. El final d’aquesta anella
completa el cercle i marca l’entrada a la carpa central.
Al llarg del camí circular que recorre l’anella mitjana, el públic va
descobrint diferents instal lacions. No totes tenen la mateixa forma, ni
el mateix tamany, ni plantegen una mateixa jugabilitat. Totes elles van
conformant aquest recorregut que es fa de forma individual i que va
canviant segons la interacció del públic en aquestes instal lacions. A
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l’inici d’aquest recorregut se situa un mostrador d'entrada on un dels
actors de l’espectacle dona la benvinguda a l’experiència

CARPA CENTRAL
Oculta el nucli de l’escenografia. Aquesta carpa de tela d’uns 6
metres és la part central de l’espai i també la més representativa
estèticament. Marca una silueta singular i la decoració ja
expressa el missatge de misteri que desperten els secrets. Al seu
interior, es crea un ambient íntim a través dels colors, de la
il luminació i dels elements que s’hi distribueixen. En aquest espai
ocult de l’exterior també se situen intal lacions de dimensions
diverses i una última sorpresa que arriba de la mà
d’un actor o actriu.

La carpa compta amb
elements que la connecten
als altres dos espais de
l’espectacle permetent-ne la
interacció. El públic,
finalment, entèn el missatge
de tot el recorregut i alhora
pot intervenir, conscientment
o no, en l’experiència d’altres
persones que estan en altres
moments del recorregut. El
joc és global i transversal.

PROCÉS CREATIU INTERACTIU
portes i finestres obertes a la inspiració
Si plantegem amb convicció que el públic

PÚBLIC GENERAL. Una cinquantena de

és el veritable protagonista d’aquesta

persones d'arreu de Catalunya, d'edats

producció, hem de portar aquesta màxima

diverses i d'àmbits professionals

fins al final. O millor: fins al principi. I és

diversos, es van connectar el 30 de

que la relació amb el públic és un altre

juny a una sessió a través de Zoom en

aspecte innovador d'aquesta producció.

què vam poder recollir idees a través

La seva implicació no es pot limitar a la

de dinàmiques de joc. Una enquesta

interacció final un cop l'espectacle està

posterior ens confirmava que el 100%

creat. Per això, hem obert portes i finestres

de participants s'apuntaria de nou.

del procés creatiu per a que entri la
inspiració per tots els racons.

PÚBLIC EXPERT. Per aprofundir en
aspectes més concrets de l'espectacle,

Volem la mirada de públic de totes les

hem convocat un seguit de persones

edats, saber què suggereixen els secrets i

relacionades amb l'estudi de la

quins objectes, imatges, records, emocions

conducta humana. Vuit persones de

els hi evoquen. Per això, hem convocat

l'àmbit de la psicologia, l'antropologia i

sessions participatives de dos tipus, amb

la pedagogia ens han guiat en les

resultats sorprenents, motivadors,

possibilitats de personalització de

inspiradors i plens d’aportacions

l'espectacle i en els elements que

inesperades:

poden determinar-la.

FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA

LA CLAU ESTÀ EN
DEIXAR JUGAR A
L'INFANT QUE SOM
SINOPSI
vols saber un secret?
Els secrets són emocionants. S'expliquen

La clau està en participar, en gaudir del joc

a cau d'orella, es descobreixen pel forat

que ens proposa tot aquest recorregut

del pany o, de vegades, es revelen a l'obrir

misteriós ple de tresors amagats,

el candau d'una capsa. El cor sempre

d’enigmes per resoldre, de preguntes per

batega més ràpid quan estàs a punt de

respondre i de respostes per preguntar.

conèixer un secret. Potser és el final
d'una història o la solució a un enigma
amagat.
I si el secret fos la resposta a un
interrogant etern?

Ningú té millor clau que el propi esperit
curiós i juganer que s’ha de deixar anar en
aquesta proposta tan insòlita com
emocionant.

Qui sap si desvelar-lo pot desencadenar

El gran secret només es pot descobrir

un final diferent.

jugant i arriscant-se a canviar la història

I si el final fos en realitat el principi?

a cada pas. Potser vivint-la també

I si el secret l’haguéssim estat guardant

contribuïm a canviar la dels altres.

en tot moment nosaltres?
Potser les respostes ja les tenim des del
començament i el que cal és fer el camí
que ens torna a portar al punt de partida.

En tot cas, tot això, són Secrets.

Fitxa tècnica i artística
Secrets comptarà amb una fitxa tècnica coherent amb la nostra forma d'oferir els
muntatges: amb senzillesa i gran autonomia. Únicament cal un espai pla i diafan amb
accés per la furgoneta i un punt de llum. La logística també volem que sigui molt
senzilla: que hi càpigui tot en una furgoneta o amb la possibilitat d'empaquetar el
material i l'escenografia en caixes per a transport aeri i marítim.

ESPAI:
Superfície plana i diàfana d'uns 400 m2
ACCESSIBILITAT
Per una furgoneta gran fins al lloc de l'actuació
EQUIP ARTÍSTIC I TÈCNIC DE LA COMPANYIA:
3 persones
MUNTATGE I DESMUNTATGE:
3 hores (amb autonomia total, no és necessari staff de l'organització)
FUNCIONAMENT I DURADA:
Recorregut individual. Sessions continuades de 3 hores de durada
IDIOMA:
Sense text / Mínim text traduïble.
EDAT RECOMANADA:
Tots els públics, a partir de 7 anys

IDEA:
Toni Tomàs Camí
PRODUCCIÓ EXECUTIVA:
Tombs Creatius
DIRECCIÓ DE DRAMATÚRGIA:
Toti Toronell
DIRECCIÓ CREATIVA DE JOCS:
Toni Tomàs Camí
DIRECCIÓ TÈCNICA:
Sergio Sisques
CONSTRUCCIÓ
ESCENOGRÀFICA:
Toni Tomàs, Diego Caicedo, Joan
Domingo

Toti Toronell: aposta
per la dramatúrgia

Més de 20 anys de
trajectòria

La trajectòria de Toti Toronell al circ i al

Tombs Creatius, amb Toni Tomàs al

teatre comença de forma autodidacta i

capdavant, porta des del 1998 apostant per

després, a través de formacions amb grans

la interactivitat amb el públic i el joc com a

mestres del clown. Al llarg de la seva

llenguatge per explicar històries. En dues

carrera ha fundat diferents companyies i ha

dècades, ha creat 8 muntatges de jocs i

produït espectacles tant en solitari com

entresorts que l'han portat arreu d'Europa i

amb altres professionals, com Felillo

també a Àsia i a Amèrica. Destaquen

Sànchez i Pep Massanet (Cop de Clown),

L’estrany viatge del Senyor Tonet, que

Despistats amb Pepa Plana o més

combina l’electrònica amb l’artesania;

recentment, Slow Olou amb Pere Hosta,

l’entresort El Viatge; i Xics del Xurrac que al

explorant l'humor absurd.

2019 va portar la seva inspiració castellera
a Taiwan.

La intenció d’investigar noves maneres

Juntament amb l’il lustrador Carles Porta,

d’entendre el teatre, buscar nous públics i

Toni Tomàs crea Colors de Monstre, fent un

noves maneres d’interactuar amb

pas més en l'evolució dels jocs de fusta cap

l’espectador, el va portar a fundar Laitrum.

a objectes artístics i, posteriorment, PUCK

Naïf, un dels primers espectacles de la

Cinema Caravana, una rulot convertida en

companyia, va viatjar arreu del món i va ser

minúscula sala de cinema d’animació que

finalista als premis Zirkolica. Micro

ha viatjat per tot Europa.

Shakespeare converteix Laitrum en la
primera companyia catalana en fer una

Toni Tomàs també ha col laborat com a

coproducció amb el Teatre Nacional de

director artístic en espectacles aliens, com

Londres i aconsegueix fer gira per Europa i

El secret de la Nana de la Companyia de

Àsia, igual que amb l’espectacle d’autòmats

Teatre Anna Roca. I ha rebut encàrrecs per

Libèlul la.

crear instal lacions per a diferents
equipaments culturals i festivals artístics

També cal destacar la tasca com a director

(Festival Internacional de las Artes de

en els dos últims espectacles de la Cia.

Costa Rica, Hadeland Folkemuseum a

Campi qui Pugui, així com l’espectacle de

Noruega i Valetta Capital Cultural Europea

Nadal de Plaça Catalunya al 2017.

2017 a Malta).

BUSQUEM FINANÇAMENT

Fonts de finançament
L'aturada de l'activitat de la nostra
companyia durant el 2020 ha suposat una
descapitalització de l'empresa. En altres
circumstàncies, el finançament per cobrir la
producció de Secrets podia provenir de la
inversió dels beneficis generats en les

Les diferents opcions de col laboració que
volem plantejar són:
PÍNDOLA ESCÈNICA. Consisteix en la
contractació d'un petit espectacle previ a

darreres temporades.

l'estrena que inclogui part de l'essència

Aquesta situació ens situa en la necessitat,

despeses del catxet i una altra, va a

més que mai, de dissenyar un pla de
finançament que ens ajudi a cobrir un
mínim de les despeses inicial per poder
portar a terme la producció.
Aquest pla, pensat amb l'ajuda de
FiraTàrrega, consisteix en proposar als
agents culturals diferents opcions de
col laboració econòmica i de coproducció
amb ofertes proporcionals que permetin
diferents nivells d'inversió segons els
recursos amb què comptin.

de Secrets. Una part del preu cobreix les
coproducció.
CONTRACTACIÓ ABANS D'ESTRENAR.
Implica el descomptes en el catxet final si
es fa una precompra de l'espectacle o si
es confirma la seva programació (mínim 2
dies d'actuació) abans de veure estrenat
el muntatge.
COPRODUCCIONS. Contemplem tres
nivells de coproducció econòmica (5.000€
- 10.000€ - 15.000€) que inclouen el
catxet d'un nombre d'actuacions en
proporció a la quantitat aportada.

Els nostres avals
En aquesta primera part del procés creatiu,
hem aconseguit suports importants que
donen consistència a la producció de
Secrets:
Suport a la Creació 2020 de FiraTàrrega,
en la categoria de "Guaret" per
produccions de 2 anys de durada
Suport a la Creació 2020 de la
Plataforma d'Arts de Carrer, que integra
28 fires i festivals de carrer de Catalunya
Beca de recerca de l'Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural (OSIC) de la
Generalitat de Catalunya per la
investigació sobre el "Joc com a
llenguatge narratiu"

Píndola escènica
Hem anomenat PÍNDOLA ESCÈNICA a

PARTICIPACIÓ A LA PRODUCCIÓ

aquesta proposta de coproducció

tant a l'organització (amb la fórmula de

perquè ofereix un petit espectacle amb

coproducció) com també al públic, que

entitat pròpia que condensa l'essència

col labora amb la seva experiència i

de Secrets. No és ni una preestrena, ni

interacció enmig del procés creatiu a nodrir

un assaig obert ni un fragment de

la producció final.

l'espectacle final. És un tast del que pot

GENERACIÓ D'EXPECTATIVES

arribar a ser la producció final amb

entre el públic de cara a veure acabat

elements que hi formaran part i d'altres

l'espectacle que han contribuït a fer possible.

que no hi encaixaran de la mateixa

INTERVENCIÓ EN UN PROCÉS CREATIU

manera.

DIFERENT
que no només demana diners sinó que

En definitiva, aquest format de

també s'alimenta de l'experimentació,

coproducció genera complicitat: suposa

situant al públic com a protagonista des del

contractar un petit espectacle que farà

principi.

partícep al públic en el procés creatiu

ESPECTACLE EXCLUSIU

de forma innovadora, deixant que passi

que no es podrà viure en cap altre moment

de ser mer espectador a ser

més que durant el procés creatiu de Secrets,

protagonista. També, de la creació.

ja que les Píndoles Escèniques no es
tornaran a repetir.

CONDICIONS
PREU:
2.000€ (3 hores)
El preu de la Píndola Escènica inclou dues
parts: el cost del catxet de l'espectacle en si i
la part destinada a ajudar econòmicament a
la producció de l'espectacle final
(coproducció).
Aquest preu no inclou les despeses de
transport o allotjament.
QUAN:
Les Píndoles Escèniques de Secrets es poden
programar entre el maig i l'agost del 2021.
DESCOMPTE EN LA CONTRACTACIÓ:
Com a coproductors, els contractants de les
Píndoles Escèniques tindran un descompte
del 15% del catxet a l'hora de contractar
l'espectacle final de Secrets.

Contractacions tancades abans de l'estrena
La confiança en la nostra feina per
part dels programadors té un valor
importantíssim en la producció d'un

CONDICIONS
PRECOMPRA.

espectacle. És un aval. Literalment.

Implica descomptes en el catxet final si es

Perquè permet crear sabent que

programa Secrets a partir del setembre 2021

l'espectacle tindrà sortida, que farà

i es paga l'espectacle abans de l'estrena

gira, que algú el comprarà.

(FiraTàrrega 2021).

Això té una traducció econòmica
directa: la precompra o el compromís
de contractació abans de l'estrena.
Ens permet comptar amb diners per
avançat per tal de fer front a les
despeses de producció o bé saber que

Sessió 3h: 5% de descompte
1 dia sencer (dues sessions de 3h):
10% de descompte
2 dies sencers o més: 15% de
descompte
CONTRACTACIÓ ABANS D'ESTRENAR.

en un futur immediat podrem tenir

Implica el descompte d'un 15% en el catxet

aquest retorn econòmic.

final si es confirmen 2 dies d'actuació a partir

Per això, aquesta fórmula de
col laboració amb la producció de
Secrets també ha de comportar uns
avantatges per a qui confia en
nosaltres a través de descomptes en
el catxet.

del setembre 2021 abans de veure estrenat
el muntatge.

Tant una fórmula com l'altra NO inclouen les
despeses de transport ni allotjament.

Coproduccions
LÍNIA 1: 5.000€
Implica el pagament dels diners durant la producció

Creiem que els agents culturals

de l'espectacle i inclou la contractació d'una sessió

i les administracions públiques

de 3 hores.

han de contribuir a que la

El valor de l'aportació neta d'aquesta coproducció la

creació s'obri pas. Més en

calculem en 3.000€

moments d'incertesa i de
limitacions econòmiques com
les actuals, les aportacions que
fan possibles les produccions
són crucials per mantenir el
sector de la cultura.

LÍNIA 2: 10.000€
Implica el pagament dels diners durant la producció
de l'espectacle i inclou la contractació de dues
sessions de 3 hores siguin en un mateix dia o en dos
dies diferents seguits.
El valor de l'aportació neta d'aquesta coproducció la

Per possibilitar aquesta

calculem en 6.000€

participació econòmica en la

LÍNIA 3: 15.000€

producció de Secrets plantegem

Implica el pagament dels diners durant la producció

tres línies de coproducció. Això

de l'espectacle i inclou la contractació de quatre

no vol dir que puguin ser

sessions de 3 hores en dos dies seguits.

flexibles, negociables o

El valor de l'aportació neta d'aquesta coproducció la

ampliables a altres propostes

calculem en 9.000€

en funció de les possibilitats.

Les despeses de transport i allotjament de les
actuacions NO estan incloses en aquestes
condicions.

ADAPTACIÓ COVID

La pandèmia, el risc de contagi a través del
contacte humà i les restriccions que les
diferents administracions estan imposant
condicionen la distribució dels espectacles.
Les característiques de les instal lacions i
els entresorts, d'una banda afavoreixen
l'adaptació als protocols anticontagi i,
alhora, els dificulten.

El cas de Secrets, que s'està gestant enmig
de totes aquestes dificultats per als
espectacles ja creats en condicions prepandèmia, té l'avantatge de poder
incorporar ja des del principi totes aquestes
necessitats. Si bé és cert que això no ha
condicionat la idea de l'espectacle ni la
història que volem explicar ni tan sols la
distribució dels espais, ens adonem que de
forma natural, el muntatge respon a les
característiques que permeten adaptar-lo
perfectament a un moment de pandèmia
com l'actual.

CONTROL D'AFORAMENT. Tant la carpa com l'anella que l'envolta
requereixen un ordre en l'entrada. A més, l'experiència és individual i per
tant, no té perquè haver contacte entre el públic
DELIMITACIÓ D'ESPAIS. En cas de necessitat es pot arribar a delimitar
també la zona exterior
NETEJA. Els elements que integraran el muntatge es poden anar
desinfectant després de les sessions i es pot establir que el públic es renti
les mans abans d'entrar, tant a l'anella mitjana com a l'interior de la
carpa.
MANTENIMENT DE DISTÀNCIES. Els elements de la zona exterior es poden
espaiar i també marcar per tal de facilitar que les persones del públic
puguin mantenir les distàncies entre les unitats de convivència. A les dues
zones interiors, es controla l'entrada i el ritme del recorregut estarà
calculat per a que el públic no s'amuntegui.

ÚS DE MASCARETA. Ja ens hem acostumat a estar a l'espai públic amb
mascareta. Cap de les instal lacions que integraran Secrets requerirà
treure's aquesta peça de la cara i l'obligatorietat es pot determinar
segons les normatives en cada lloc i en cada moment.

EN RESUM

Les 5 claus de 'Secrets'

Un nou format
Amb Secrets creem un nou
format que combina la
interacció amb el públic que

Patrimoni emocional
Secrets proposa fer un camí. De principi a fi.
I al final, arribar al principi. Perquè
l'experiència emocional que viurà el públic
serà única i intransferible, variarà segons el
moment i la persona i permetrà descobrir
un secret final que podrà guardar com si fos
patrimoni emocional. Amb la seva
interacció, també canviarà sense adonar-se

permeten les instal lacions i la
proposta d'experiències
intenses, emocionants i
insòlites que ofereixen els
entresorts. No volem renunciar
a cap dels dos aspectes i per
això recorrem el camí de
l'exploració d'un nou format
que ho permeti tot.

les vivències de la resta de públic,
contribuint a una metàfora del que passa a
la vida.
I és que volem fer bategar cors i sacsar

Joc com a llenguatge

ànimes i recordar que els millors tresors que

Portem més de 20 anys utilitzant un

podem guardar són les experiències

mateix llenguatge per expressar-

viscudes.

nos artísticament i per explicar al
públic històries que es transformen i
es fan reals gràcies a la seva
intervenció. El públic es converteix

De carrer

en protagonista en el moment en

Secrets és un espectacle de

què decideix jugar i el joc és el

carrer que exprimeix tot allò que

vehicle per a comunicar-nos amb ell.

ofereixen les arts de carrer:

Secrets permet explorar, també des

convida tot tipus de públic a

d'un punt de vista teòric, aquest

jugar, genera experiències

llenguatge narratiu que és el joc:

col lectives, ocupa l'espai públic i

universal i intergeneracional.

el transforma per crear
experiències, atansa la cultura a
tothom i a tot arreu.

Reivindicació de la infància
L'objectiu màxim de Tombs Creatius és aconseguir que tothom desperti
l'infant que té a dins i que el deixi sortir a jugar. Secrets ens permet
reivindicar la infància tant amb el format, com amb el llenguatge o
l'espai de l'espectacle, i sobretot amb la mateixa dramatúrgia, que
permetrà recordar que l'infant massa cops oblidat també som nosaltres.

shhhhhhh!
és un secret

www.tombscreatius.com
@tombscreatius

CATALUNYA
Amaia Rodrigo Arcay
625 123 493
info@tombscreatius.com

ESPAÑA
Jaume Nieto (ImaginArt)
+34 675 65 57 24
jaume.nieto@imagin.art

INTERNACIONAL
Peppe Cannata (Stradactiva)
+34 657 14 31 77
info@stradactiva.com

