
 
 

VOLAT 

PEPA CASES dansa-teatre 
 
Dansa-teatre de carrer per a tots els públics 

 
 
 
 

Duració 26’ 
 
SINOPSIS 
En VOLAT una ballarina ens transporta de la vessant més 

artificial i inconscient a la més senzilla i tendra per trobar la 

felicitat amb el record de 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)  
Ajuda a la creació 
FITCARRER VILA-REAL 
 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

LINK A VIDEO PROMO https://youtu.be/1j-aNoWok4Y 

 

 

 

 

https://youtu.be/1j-aNoWok4Y


 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ESPECTACLE SELECCIONAT AL CATÀLEG PLATEA 2019 DE L’INAEM

 

 

 

CONTACTO 

www.pepacases.com 

info@pepacases.com 

 

 

 

   

      

 

 

http://www.pepacases.com/


 
 

      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 públic 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, guanyadora del premi en gira del VI concurso de acciones urbanas del AD Festival 2016 de Molina de 

Segura (Murcia) amb “#DeTraca”, espectacle de dansa-teatre de carrer seleccionat als catàlegs de DANZA A ESCENA 2018 i PLATEA 2018 , 

candidat a Millor Espectacle de carrer als PREMIS MAX 2018, nominat Millor Espectacle de carrer als PREMIS de les Arts Escèniques de l’Institut 

Valencià de Cultura 2018 i VOLAT espectacle seleccionat al catàleg PLATEA 2019 de l’INAEM d’Espanya. 

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.  

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. 

 


