
Open Catalonia '19 Line Dance Avançat XIX Costa Brava Line Dance Festival 

 
SECRETS WE KEEP 
 

Coreògrafs: Shane McKeever, Niels Poulsen & Guillaume Richard (Setembre ’18) 
Temps: 40 Parets: 2  
Música: “The Secrets That We Keep” de Sara Evans 
Nivell: Intermedi 
 

Intro: El ball comença als 16 temps. Comencem amb el pes al PE 

Restart: A la 5ª paret (12:00), després de 8 temps (mirant a les 12:00)  

Tag: A la 1ª i la 3ª paret, després de 40 temps, cada vegada mirant a les 6:00: Pas PD 

enrere fent un sweep amb el PE (1), pas PE enrere fent un sweep amb el PD (2)  

 

 

[1 – 8] R BACK ROCK, ¼ L SIDE, CROSS TOUCH BEHIND, UNWIND ½ L INTO L 

LUNGE, ¼ SWEEP, CROSS SIDE BACK ROCK, ½ R BACK L 

1 – 2& Rock PD enrere (1), tornem el pes al PE (2), girem ¼ a l’esquerra fent un pas PD a la dreta 

(&) 9:00 

3 – 5 Toc PE per darrere del PD (3), girem ½ a l’esquerra amb el PD i deixem anar tot el pes del 

cos a l’esquerra fent un pas PE a l’esquerra (4), tornem el pes al PD girant ¼ a la dreta i fent 

un sweep amb el PE endavant (5) … 6:00 

Estil: Al temps 4 i només durant la tornada de la cançó quan la Sara Evans diu “The Way 

You Touch Me” ens toquem el pit/cor.  

6& Creuem PE per davant del PD (6), pas PD a la dreta (&) 6:00 

7 – 8& Rock PE enrere (7), tornem el pes al PD (8), girem ½ a la dreta fent un pas amb el PE enrere 

(&) 

*Restart en aquest punt a la 5ª paret 12:00 

 

[9 – 17] BACK R SWEEP, BEHIND SIDE, CROSS ROCK, SIDE CROSS, L BASIC, ¼ L, 2 

FULL TURNS L, SWEEP 

1 Pas PD enrere fent un sweep amb el PE (1) 12:00 

2&3& Creuem PE per darrere del PD (2), pas PD a la dreta (&), rock amb el PE per davant del PD 

(3), tornem el pes al PD (&) 

4& Pas PE a l’esquerra (4), creuem PD per davant del PE (&) 12:00 

5 – 6& Pas llarg amb el PE a l’esquerra (5), pas PD per darrere del PE (6), creuem PE per davant 

del PD (&) 6:00 

7&8&1Girem ¼ a l’esquerra fent un pas enrere amb el PD (7), girem ½ a l’esquerra fent un pas  

endavant amb el PE (&), girem ½ a l’esquerra fent un pas enrere amb el PD (8), girem ½ a 

l’esquerra fent un pas endavant amb el PE (&), girem ½ a l’esquerra fent un pas enrere amb 

el PD i fent un sweep amb el PE (1). 9:00 

Opció sense volta: pas PD a la dreta (7), creuem PE per darrere del PD (&), pas PD a la dreta (8), 

creuem PE per davant del PD (&), girem ¼ a l’esquerra fent un pas amb el PD enrere i sweep amb 

el PE  

 

[18 – 24] BEHIND SIDE, CROSS ROCK, SIDE L 1/8 L, WALK R L, TOUCH R, PRESS 
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SLIDE, L FULL TURN 

2& Creuem PE per darrere del PD (2), pas PD a la dreta (&) 9:00 

3 – 4& Rock amb el PE per davant del PD (3), tornem el pes al PD (4), pas PE a l’esquerra girant el 

cos cap a les 7:30 (&) 7:30 

5 – 6 Pas PD endavant (5), pas PE endavant (6) 7:30 

7&8& Toc amb la punta del PD endavant (7), apretem amb el PD mentre deixem lliscar el PE en-

rere (&), girem ½ a l’esquerra fent un pas amb el PE endavant (8), girem ½ a l’esquerra fent 

un pas amb el PD enrere (&) 7:30 

 

[25 – 32] BACK L R, L COASTER SWEEP 1/8 L, WEAVE SWEEP, BEHIND SIDE, CROSS 

ROCK, SIDE ROCK 

1& Correm enrere amb el PE (1), correm enrere amb el PD (&) 7:30 

2&3 Pas PE enrere (2), pas PD al costat del PE (&), pas PE endavant girant 1/8 a l’esquerra i fent 

un sweep amb el PD (3) 6:00 

4&5 Creuem PD per davant del PE (4), pas PE a l’esquerra (&), creuem PD per darrere del PE 

fent un sweep amb el PE (5) 6:00 

6&7& Creuem PE per darrere del PD (6), pas PD a la dreta (&), rock amb el PE per davant del PD 

(7), tornem el pes al PD (&) 6:00 

8& Rock PE a l’esquerra (8), tornem el pes al PD (&) 6:00 

 

[33 – 40] L BACK ROCK, ¼ R, ¼ R SWAY X 3, ¼ L HITCH, RUN CURVY ¼ L TURN, 

FWD TOGETHER, BACK RL 

1 – 2& Rock amb el PE enrere obrint el cos cap a la diagonal esquerra (1), tornem el pes al PD (2),  

girem ¼ a la dreta fent un pas amb el PE enrere (&) 9:00 

3 – 4& Girem ¼ a la dreta fent un pas amb el PD a la dreta i fent un sway a la dreta (3), sway a l’es-

querra, (4), preparem el cos a la dreta (&) 12:00 

5 – 6& Girem ¼ a l’esquerra fent un hitch amb el genoll dret (5), girem 1/8 a l’esquerra fent un pas 

amb el PD endavant (6), girem 1/8 a l’esquerra fent un pas amb el PE endavant (&) 6:00 

7& Pas PD endavant (7), pas PE al costat del PD (&) 6:00 

8& Correm enrere PD (8), correm enrere PE (&) 6:00 

 
 
 


