
 

        

            

 

#DeTraca   
A TEMPO DANSA - PEPA CASES 

 

PEÇA DE CARRER  

DANSA-TEATRE  

25’ 

SINOPSI 

Una ballarina, la participació del públic i l’olor a pólvora són 

els ingredients d’esta peça que reflexiona d’una manera 

tendra i poètica sobre els refugiats i de com ens posicionem 

davant este problema de traca. 

 
FITXA ARTÍSTICA  

Interpretació i direcció PEPA CASES 

Música DANIEL WAPLES & FLAVIO LÓPEZ  

Espai escènic RUBÉN CARREGUÍ Y PEPA CASES 

Disseny gràfic BUIT  

Fotografia JESÚS ROBISCO 

Producció A TEMPO DANSA 

Residència artística 

Festival Danzad Danzad Malditos (Pamplona, Navarra) 

 

NECESSITATS TÈCNIQUES 

- Espai semicircular útil per la dansa de 8x8m mínim 

sense llambordes, desnivells ni terra i amb paret o 

similar de fons. 

- Pressa de corrent pel so i il·luminació (ho porta la 

companyia). 

- Buit tanques de seguretat. 

- Un/a regidor/a durant muntatge, funció i 

desmuntatge (una hora de muntatge i mitja de 

desmuntatge). 

- Camerino prop de l’espai escènic. 

 

OBSERVACIONES 

- Es dispara una traca valenciana de 20 metros a 

l’inici de l’espectacle en terra, fora de l’espai 

escènic i lluny del públic i una caixa de focs 

artificials al final de l’espectacle dins de 

l’escenografia. 

- L’escenografia conta amb sorra al seu voltant pel 

que és necessari granera i recollidor per deixar net 

l’espai al finalitzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 



PROPOSTA ARTÍSTICA 

Quan ens aguaita el perill correm, fugim. Alguns tenim la 

sort de poder escapar, altres es queden pel camí. I el pitjor 

de tot és que este perill quasi mai te a veure amb nosaltres 

però som nosaltres qui ho patim. Hi ha traca per algunes 

històries i històries que són de traca. 

“De traca” és l’expressió que utilitzem quan ens referim a 

alguna cosa cridanera o escandalosa, encara que també 

quan alguna cosa ens sembla increïble com ho són les 

noticies que veiem a la televisió tots els dies. Però el més 

curiós que una traca puga ser un element festiu amb el que 

celebrem els millors moments de les nostres vides i ho 

associem a una festa i alhora pensem que es “de traca” el 

que està passant en el mon i de fet sonen, com sonen les 

guerres. Agafar com a motor el so d’una traca junt a la 

injustícia amb la que sentim impotència veient les notícies i 

generar en un espai una petita història que ens parla d’un 

lloc qualsevol i d’una dona qualsevol però alhora tan 

concreta que es torna real. La festa sona igual que la guerra 

quan ho celebrem al carrer. L’olor a pólvora també és el 

mateix. Però hi ha una diferència: per alguns el soroll d’una 

traca és una celebració amb molta gent i per a altres només 

això, soroll, gent.  Un treball que ha evolucionat 

sorprenentment per a barrejar la dansa, el teatre i la 

poètica urbana i no deixar indiferent ni a grans ni a menuts 

amb una història senzilla, humana i malauradament, actual 

i universal. 

 

 

 

         
 

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES 

- Del 13 al 16 de Maig de 2016: La Miguelota en Les Useres  (Castelló) 

- Juny i Juliol de 2016: Casa Cultura d’Eslida (Castelló) 

- Del 9 al 13 d’Agost de 2016: Festival Danzad Danzad Malditos de Pamplona (Navarra) 

 

Work in progress 2016 

- 29 Maig: Programació primavera en Alqueries, Castelló. 

- 11  Juny: Festival ARTALAMAR en La Pobla de Farnals, València. 

- 23 Juliol: Festival 8 GRADOS MENOS de Andilla, València. 

- 13 Agost: Festival DANZAD DANZAD, MALDITOS de Pamplona, Navarra. MOSTRA RESIDENCIA ARTÍSTICA 

- 24 Agost: Festival MAC Moncofa, Castellón. 

- 7 Setembre: Festival DANZA INUNDA de Santander, Cantabria. PRE-ESTRENA 

- 18 Setembre: Festival GAIRE en Pancrudo, Terol. 

- 24 Setembre: Festival FAURART, Faura, València. 

- 1 Octubre: AD Festival Molina de Segura, Murcia. GUANYADOR PREMI ACCIONS ARTÍSTIQUES URBANES  

- 2 Octubre: Festival FITEC Getafe, Madrid. 

- 15 Octubre: Mostra d’Arts Escèniques, Castelló de la Plana. 

 

 

 

 



 

 

 

ACTUACIONS 2017 

- 6 Abril: Feria de Artes Escénicas de Castilla La Mancha, Albacete.  

- 9 Abril: Festival Dansa València, Valencia. ESTRENA  

- 6 Maig: Festival FitCarrer de Vila-real, Castelló.  

- 13 Maig: MARCEL Mostra d’Arts al Carrer, L’Eliana, València.  

- 9 Juny: Festival Tercera Setmana, Alacant. 

- 11 Juny: Programació cultural, Nules, Castelló. 

- 7 Juliol: Festival MIAU, Fanzara, Castelló. 

- 8 Juliol: Festival ARTESCENA, Àvila. 

- 12 Agost: Festival de Teatro Alternativo (FETAL), de Urones de Castroponce, Valladolid. 

- 14 y 15 Setembre: Festival Internacional MIM de Sueca, València. 

- 16 y 17 Setembre: Festival A ESCENA CALLE, Móstoles, Madrid. 

- 6 Octubre: Festival COLORS, Aldaia, València. 

- 21, 22 y 23 Octubre: Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT). 

 

 

 

LINK VIDEOCLIPS 

https://www.youtube.com/watch?v=QSsqaKhpojg 

https://www.youtube.com/watch?v=9UykeGEDkNY 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QSsqaKhpojg
https://www.youtube.com/watch?v=9UykeGEDkNY
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PEPA CASES 

Comença la seua formació als 4 anys en dansa clàssica de la “Royal Academy of Dancing of London” a Espanya. Després d’11 anys i 

diversos  cursos de música i flauta travessera, comença a estudiar altres danses, de la que predomina la dansa contemporània i que 

adoptarà com a base tècnica del seu treball. Amb 18 anys s’inicia en la interpretació a Vila-real (Castelló) on comença a formar part de 

companyies de carrer reconegudes i treballant en gires nacionals i europees com actriu, ballarina i coreògrafa. 

Llicenciada en Art Dramàtic a “La escuela del actor” (València, 2001-05) compagina la seua formació amb classes de dansa 

contemporània, interpretació, dansa aèria, clown, cabaret, música, cant i match d’improvisació entre altres, rebudes per professionals 

d’Espanya, França i Llatinoamèrica. 

En el 2003 crea junt a Pau Ayet la companyia A Tempo Dansa amb la que crea més de trenta espectacles propis, realitza gires a 

Espanya, Portugal, França, Anglaterra, Grècia, Xile, Uruguai, Perú, Brasil i Mèxic i que, després de 15 anys de trajectòria, dona pas a una 

nova etapa en solitari. En 2005 va viatjar a Buenos Aires on va seguir complementant la seua formació artística i on va viure 3 anys 

durant la seua gira llatinoamericana amb la Trilogía de la mujer (Báilame, Bésame y Búscame) i impartint workshops de dansa-teatre 

per adults i nens. A la seua tornada a Espanya treballa per a una nova companyia de carrer com a intèrpret i coreògrafa amb “Esfèric” 

guanyador del premi “Valladolid propone” TAC’09, candidat al Premio Max espectacle revelació’09 per la Comunitat Valenciana, i 

nominada millor ballarina i guanyador millor espectacle de teatre de carrer als Premis Abril’10 de València. Nominada millor actriu, 

millor directora i guanyadora del primer premi del Festival de Monòlegs de La Tigra 2008, Chaco (Argentina) amb l’unipersonal de 

dansa-teatre “Báilame… hasta cerrar los ojos al caer”, nominada millor actriu al VII Concurs de Teatre de Comèdia de Cullera 2010 

(València) per “Bucharest24” escrita per Abel Zamora i dirigida per Sergio Caballero, premi millor espectacle i premi del púb lic per 

“Búscame… hasta que te encuentres” a l’Indifestival 2010 (Santander), beca de residencia amb funció per nova creació a l’escola de 

dansa María Carbonell (València) per “Bésame… hasta cerrar los ojos al caer” al I Certamen Coreográfico Delmar 2010 i guanyadora del 

premi en gira del VI concurso de acciones urbanas del AD Festival 2016 de Molina de Segura (Murcia) amb l’espectacle de dansa-teatre 

de carrer “#DeTraca”. 

Ha treballat com actriu, ballarina i coreògrafa en muntatges de teatre, dansa, música, curtmetratges i performances i com actriu i 

coreògrafa en clàssics del Centre Dramàtic de Vila-real (Castellón). 

Junt a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana coordina durant 3 temporades “Dansa Subterrània”, un cicle d’improvisació de dansa i 

música al Metro de València. Treballa en el festival FITCARRER VILA-REAL des del 2003 i s’encarrega els últims anys de la comunicació i 

la premsa. És la directora artística de “VILA-REAL EN DANSA: Festival de dansa breu” des de 2012 i és la co-creadora del festival FESLIDA 

(2013-16) que va donar  pas al projecte “FES: Festivals d’Arts Escèniques a la Serra Espadà” amb el que es dinamitza la Serra Espadà 

amb diferents festivals artístics. 

És docent de dansa-teatre a l’EMD de Vila-real, única Escola Municipal de Dansa contemporània de la província destinada tant a nens 

com adults, projecte que dirigeix  junt a l’Aula de dansa de la Universitat Jaume I de Castelló i que també coordina des de 2012. 

Com a cantautora ha girat en acústic presentant el seu 2on disc “Mi otra yo” després del 4 anys girant amb el primer “En mi idioma” 

amb el que es va estrenar amb temes seus posant guitarra i veu a la banda que porta el seu nom LA PEPA. Actualment es troba 

preparant el tercer treball junt al seu productor Héctor Tirado. 

Apassionada de la literatura escriu no només temes musicals si no poesies, textos teatrals i relats narratius, obtenint menció especial 

del jurat a la qualitat de l’escriptura al I Certamen de Relatos Breves Valencia Parque Central amb un dels contes del seu llibre “Desde el 

tren. Cuentos para viajar” que publica en 2017 malgrat que ja havia publicat al 2013 la seua tesi sobre dansa-teatre “El arte de 

dramatizar bailando” del postgrau de pedagogia teatral que va estudiar a la Universitat de València (2010-11). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

CONTACTE 

info@atempodansa.com 

www.atempodansa.com 

0034 605 30 15 23 

 

 

 

 

 

                 


