
 
Bésame… hasta que tu muerte nos separe 
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                   Duració: 10’-15’ 

 
Fitxa artística 
Interpreta i dirigeix: PEPA CASES 
Tècnic de so: RUBÉN CARREGUÍ 
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Realització de vestuari: ANA GUERRERO 
Fotografia: LA MARY POSA 
Producció: A TEMPO DANSA 
  
Necessitats tècniques: 
 

- Espai escènic de 6x6m mínim útil per la dansa (en 
carrer sense desnivells, pedres ni llambordes i 
linòleum o similar) 

- Equip de so e il·luminació bàsica si se programa en 
sala o de nit.  
 

 

 
 

       

  

 

 
 
 
 
Bésame… hasta que tu muerte nos separe és el resultat 
d’una proposta de dansa i teatre participativa i personal 
que treballa el tema de la violència de gènere d’una manera 
íntima i propera.  
Quart espectacle de la companyia A Tempo Dansa i segona 
peça de la “Trilogía de la mujer” que va recórrer països com  
Argentina, Xile, Perú, Mèxic, Brasil, Grècia, Anglaterra, 
França i com no, Espanya. Des de la seua estrena en 2006 
no ha deixat de realitzar actuacions tant en teatres, carrer, 
espais no convencionals i sobre tot de recórrer els salons 
d’actes dels instituts també, en alguns casos, amb la versió 
més amplia, amb text i major duració de la peça  i amb una 
xarrada de la ma d’una pedagoga que acompanya 
l’espectacle quan va destinada a joves. 
 
En este espectacle la ballarina ens conduirà a l’inici d’un 
matrimoni, una boda, una il·lusió… un viatge oníric que 
desencadenarà en violència, impotència, soledat i por, 
rodejada de tul i vestida de blanc. 
 
En esta proposta, Pepa Cases, que treballa sempre 
personatges femenins des de la dansa contemporània amb 
un punt de vista critic-social però alhora íntim i personal, 
pretén destacar el tema de la violència de gènere d’una 
manera senzilla i minimalista.  
“Bésame…” ha segut finalista en diversos certàmens i ha 
guanyat una beca de residència i actuació a l’Escola de 
dansa María Carbonell de València al Certamen Coreogràfic 
Delmar 2010. 
 
Sala: 
https://www.youtube.com/watch?v=ssQqN75KB_M 
Carrer: 
https://www.youtube.com/watch?v=uvVrRkNmd4c 
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