
 
 

VOLAT 

PEPA CASES 
dansa-teatre
 
Dansa-teatre de carrer per a tots els públics 
27’ 
 
SINOPSIS 
“Volat” és un espectacle de dansa-teatre de carrer on una ballarina ens transporta al costat més artificial e inconscient de la 

societat que assumim, al més senzill i tendre arriscant a deixar de ser presonera per trobar la felicitat entre la lluita per la 

senzillesa i la innocència de la infantessa, entre la dansa i la poesia, entre allò animal i allò humà, entre el que ens empresona i 

allò merament necessari. Un crit a la llibertat, una invitació a la reflexió i un impuls a la recerca d’allò essencial des de l’univers 

artístic de la polifacètica Pepa Cases. 

 

FITXA ARTÍSTICA 

Creació i interpretació PEPA CASES 

Tècnic de so RUBÉN CARREGUÍ 

Música original JOSE GAHS  

Disseny i realització de vestuari SARA RECATALÀ 

Disseny i realització d’ escenografia DEFERRO ARTESÀ 

Disseny gràfic BUIT 

Fotografia LA MARY POSA 

Realització vídeo promo XAVI MANZANET 

Producció i distribució PEPA CASES dansa-teatre 

Col·laboració tècnica AE EVENTS 

Residències artístiques  

PUEBLOS EN ARTE (Valtorres, Saragossa)  

ART-MÓSFERA, residencia artística rural (Grañén, Osca) 

 

 

NECESSITATS TÈCNIQUES 

- Espai escènic:  

1. Lloc estàtic de 8x8m mínim amb terra útil per la 

dansa (sense relleus, llambordes, desnivells ni 

terra). 

2. Recorregut de superfície llisa per a 

desplaçament de gàbia (sense relleus, llambordes, 

desnivells ni terra) per a escena itinerant al voltant  

o junt a l’espai escènic estàtic. 

- Pressa de corrent si es programa de nit per l’ 

il·luminació. 

- Equip de so de reforç si l’espai escènic ho 

requereix (dos altaveus amb trípode que anirien 

connectats a l’equip de la companyia + cablejat 

necessari) 

- Camerino prop del lloc de representació. 

 

PROPOSTA ARTÍSTICA 

Vivim a una societat on l’aparença és el més important, on eres el que tens o el que aparentes tenir o ser. Ens mostrem com 

volem ser però quasi mai com som. Açò ens fa pensar en la idea de tornar a l’essència, d’allò senzill, d’allò fràgil, d’allò 

únicament necessari. Al carrer podem observar milions de persones i jutjar-les segons la seua indumentària i el seu estil de vida 

però, necessitem tant per a ser feliços? Creem amb la base d’un treball encaminat a la recerca d’allò essencial, on menys és més 

i on per a això, la ballarina s’animalitza al inici i s’humanitza al final d’esta història fent-nos partícips del seu “obrir d’ulls”, del seu 

“adonar-se’n” de que la felicitat ens la aporta la llibertat i mai les coses materials. 

Estem acostumats a aparentar, a anar plens de vestits incòmodes, d’artificis, de càrregues socials immenses, a portar una vida 

superficial que ens obstaculitza a la llibertat de moviment i ens tanca a una gàbia, de vegades invisible, però sempre real. Però la 

vida sempre t’ofereix la oportunitat d’adonar-te i de buscar la llibertat tornant a l’essència de les coses. 

 

Un espectacle de dansa-teatre de carrer per a tots els públics on es pot veure clarament el decrecendo d’esta necessitat vital de 

recerca de l’essència d’una manera poètica per tal de reflexionar sobre les necessitats, les aparences i la felicitat real de l’esser 

humà. 

 

              


