
 
 
 

 

El festival de dansa de Vilafranca! 



 
 
 
DANSÒMETRE 4a edició 

Del 24 d’abril al 2 de maig del 2021. Vilafranca del Penedès. 

QUÈ ÉS EL DANSÒMETRE 

El festival  Dansòmetre  neix amb l’impuls d’apropar la dansa a la ciutadania aplegant un 

projecte de llarg recorregut, com ha estat des de fa anys la celebració del Dia de la Dansa als 

carrers de Vilafranca i els espectacles professionals de dansa que es programen al teatre Cal 

Bolet. 

La confluència d’aquests esdeveniments té lloc al voltant del Dia Internacional de la Dansa que 

se celebra cada any arreu del món el 29 d’abril. 

UN FESTIVAL ADAPTAT A LES NOVES REALITATS 

A causa de la pandèmia de la Covid-19, la quarta edició del Festival es realitzarà en format 

presencial i format virtual. Gràcies a les mesures sanitàries adoptades, podrem gaudir de la 

totalitat dels espectacles professionals en format presencial i algunes activitats al voltant del 

Dia Internacional de la Dansa que es realitzaran de forma virtual.  

OBJECTIUS DEL DANSÒMETRE 

Amb aquesta quarta edició,  el Dansòmetre vol consolidar la idea que les diverses escoles de 

Vilafranca interactuïn al màxim possible i el públic vilafranquí gaudeixi del contagi del talent. 

D’altra banda, aplegar els espectacles professionals i generar l’efecte festival  vol donar pes a 

la dansa com a disciplina de consum cultural i generar públics nous, a banda de crear un espai 

compartit on el públic ja avesat a la dansa trobi propostes interessants. 

 

ESPECTACLES PROFESSIONALS 

Cafuné. De la Cia. Du’K’tO 

Dijous 29 d’abril. Primera funció a les 17.00 h. Segona funció a les 18.30 h. 

Pati de l’Escorxador. (Carrer Escorxador, 19-21, 08720 Vilafranca del Penedès) 

Una simbiosi entre circ i dansa per explicar-nos els diferents estats dins d’una relació. 
 
La carícia com a gest relacional: una carícia dolça que en alguns moments amaga sentiments 
de frustració, una carícia amarga que descobreix les intimitats més sinceres o una carícia 
juganera que desemboca en una infinitat d’aventures. L’equilibri harmònic entre aquestes 
avinences i desavinences és el que conforma les relacions humanes.  
 
La fusió de la dansa i l’acrobàcia fan d’aquesta peça, vestida amb música en directe, una 
estructura trencadora, multidisciplinària,  propera i adreçada a tots els públics. 
 



 
 
 
Fitxa artística:  
 
Direcció artística: Pau Portabella. 
Mirada externa coreogràfica: Laia Santanach. 
Disseny de llums: Inka García. 
Disseny musical: Adrià Bauzà 
Interpretació: Bàrbara Vidal i Bernat Messeguer. 
  
Espectacle per a tots els públics amb aforament limitat. Entrada gratuïta amb registre previ. 
Registre a partir del dimarts 30 de març.  
  
Durada: 30 min 
 
Entrades gratuïtes: https://entrades.vilafranca.cat/ 
 
Més informació: 

 

https://vimeo.com/256127129 

https://vimeo.com/363594317 

https://fanibenages.com/portfolio/cia-dukto/ 

 

 

https://entrades.vilafranca.cat/
https://vimeo.com/256127129
https://vimeo.com/363594317
https://fanibenages.com/portfolio/cia-dukto/


 
 
 

 

 

 

LO.LI.TA. Cia. La Taimada  

Divendres 30 d’abril. 20.00 h. 

Teatre Cal Bolet. (Carrer de Cal Bolet, 3. 08720 – Vilafranca del Penedès) 

La Taimada torna al Dansòmetre amb una peça transgressora, marcada per l’estil indefugible 
de la companyia. 

La innocència, la bellesa i la degradació són tres dels eixos que vertebren aquesta obra mestra 
de Nabokov que ha transcendit la literatura per convertir-se en icona de la cultura popular. 
Malgrat això, la LO.LI.TA de sensualitat dolorosa que ha creat La Taimada defuig els significats 
estereotipats i suggereix sonoritats i imatges ocultes. 

Fitxa artística 

Autoria La Taimada (Olga Alvarez i Jordi Cabestany) 

Direcció Olga Alvarez i Jordi Cabestany 

Interpretació: Morgane Viennet i Jordi Cabestany 

Música: Carlos Martorell 

Vestuari: Blanca Ferrer 



 
 
 
Producció: La Taimada 

Producció Audiovisual: Centest 

Projecte: "Balla'm un Llibre" 

Organització Ass. de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) 

 

Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) 

Col·laboració: Servei Municipal de Biblioteques Públiques de Catalunya" 

Venda d’entrades: https://espectacles.vilafranca.cat/581/3/dansa/lo.li.ta-+-estudi-3-la-
persistencia-del-picar/ 
 

Més informació:  

https://espectacles.vilafranca.cat/581/3/dansa/lo.li.ta-+-estudi-3-la-persistencia-del-picar/ 

https://vimeo.com/218693282 

 

https://espectacles.vilafranca.cat/581/3/dansa/lo.li.ta-+-estudi-3-la-persistencia-del-picar/
https://espectacles.vilafranca.cat/581/3/dansa/lo.li.ta-+-estudi-3-la-persistencia-del-picar/
https://espectacles.vilafranca.cat/581/3/dansa/lo.li.ta-+-estudi-3-la-persistencia-del-picar/


 
 
 

 

 

 
ESTUDI 3 la persistència del picar 
 
Divendres 30 d'abril. 20.00 h.  
Teatre Cal Bolet. (Carrer de Cal Bolet, 3. 08720 - Vilafranca del Penedès) 
 
Aina Alegre participa un any més en el festival que va inaugurar amb Le jour de la bête. 



 
 
 
 
Estudi 3 és una performance creada a partir d’un recull de converses amb persones vinculades 
al ball dels Pastorets de Vilafranca del Penedès i forma part d’una col·lecció d’estudis de 
recerca de pràctiques físiques, oficis i danses que impliquen el gest de picar a terra o sobre una 
superfície i que en conseqüència produeixen una ressonància corporal. 
 
 
Fitxa artística 
Autoria, direcció i interpretació: Aina Alegre. 
Producció: Claire Nollez. 
 
Preus:  16€ anticipada i 18€ a taquilla. L’entrada inclou l’espectacle ‘LO.LI.TA. de la Cia 
Taimada’ i ‘ESTUDI3. La persistència del picar’. 

Venda d’entrades: https://espectacles.vilafranca.cat/581/3/dansa/lo.li.ta-+-estudi-3-la-
persistencia-del-picar/ 
 
Més informació: 
 
https://www.aina-alegre.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=z7EclAaGoz0&t=158s 
 

https://espectacles.vilafranca.cat/581/3/dansa/lo.li.ta-+-estudi-3-la-persistencia-del-picar/
https://espectacles.vilafranca.cat/581/3/dansa/lo.li.ta-+-estudi-3-la-persistencia-del-picar/


 
 
 



 
 
 

 
 
Fotografies: Txus Garcia. 
 
 
Mixed Bill. El Ballet de Barcelona 
 
Diumenge 2 de maig 2021. 19.00 h. 
Teatre Cal Bolet. (Carrer de Cal Bolet, 3. 08720 - Vilafranca del Penedès) 
 
Arriba a Vilafranca el Ballet de Barcelona. Repertori clàssic i contemporani amb talent de tot el 
món. 
 
El Ballet de Barcelona és la companyia creada sota la direcció de Carles Renedo (Barcelona) i 
de Chase Johnsey (Florida), tots dos ballarins amb una llarga trajectòria al món de la dansa. 
  



 
 
 
Al primer acte ens presentaran un repertori clàssic amb Festival de les Flors de Genzano, 
Frescos Animats, El Corsari i La Mort del Cigne. Al segon Acte veurem Together, un treball 
grupal d'estil americà Balanchine, reconegut per l’exigència, el dinamisme i la rapidesa. 
  
Fitxa artística:  
 
Direcció Artística: Chase Johnsey 
Direcció Executiva i Producció: Carles Renedo. 
Direcció Associada: Carolina Masjuan. 
Música: Piotr Ilich Tchaikovsky, Riccardo Drigo, Saint-Saëns, Etienne Mehul. 
Coreografies: Chase Johnsey Segons Marius Petip. 
Coreògrafs convidats: Antonio Carmena i Marcus Salazar. 
Interpretació: Anna Ishii, Clara Del Cerro, Anibal Caballero, Chase Johnsey, Lisa-Marie Vervoort, 
Gaspar Platini, Heyler Lameda, Mikiya Kakehashi, Victoria Aletta, Reo Morikawa, Iuri Galitó, 
Estela Coll, Clara Mora, Teodora Martínez, Akane Kogure i Marina Solé 
Regidoria: Marc Berraondo i Silvia Valls. 
Disseny Vestuari: Antonio Carmena  i Chase Johnsey. 
Confecció de Vestuari: 'Together' Davedans. 
Fisioterapia: Albert Cerdà. 
Assessorament Financer: Nuria Quintero. 
Fotografia: Aleix Alexandre, Ricard Rosselló, Josep Guindo, Marga Parés i Jordi Toirán. 
 
Preus: Preu anticipada: de 16,00 € a 22,00 €. Preu taquilla: de 18,00 € a 24,00 €. 
 
Venda d’entrades: https://espectacles.vilafranca.cat/595/3/dansa/mixed-bill/ 
 

 
Fotografia: Aleix Alexandre Masjuan 



 
 
 
 

 
Fotografia: Marga Parés 
 
ACTIVITATS FORMATIVES 
 
Masterclass tècnica 'Presence'. Sota la direcció de l'Olga Àlvarez. 
 
Dimecres 28 d'abril del 2021. 18.00 h. Primer grup. 19.00 h. Segon grup. 
 
Teatre Cal Bolet. (Carrer de Cal Bolet, 3. 08720 - Vilafranca del Penedès) 
 
La TÈCNICA PRESENCE busca la consciència del gest i del moviment. És una tècnica per 
aprofundir en la presència escènica, per saber com fem servir el nostre cos, i com el projectem. 
 
És una tècnica corporal que aprofundeix en l'exploració i l'autoconeixement de el cos i de la 
seva mobilitat. 
 
Amb el treball d’aquesta tècnica podem cartografiar-nos internament mentre ens movem, 
ballem o interactuem amb els altres, per tal de tenir una clara consciència del pes de la nostra 
presència. 
 
La Tècnica Presence és un sistema d’aprenentatge que és la base del treball corporal que Olga 
Álvarez ha desenvolupat i que utilitza a LA TAIMADA i en la docència corporal actoral. 
 
Inscripcions: https://entrades.vilafranca.cat/esdeveniment/masterclass-de-danca/1280 

https://entrades.vilafranca.cat/esdeveniment/masterclass-de-danca/1280


 
 
 
Preu inscripció: gratuïta. 
 

 
 

 
 
 
 
Masterclass en línia de les Escoles de Dansa de Vilafranca del Penedès 
Dissabte 24 d’abril. De les 11.00 h del matí fins a la 12.00 h del migdia i de les 17.00 h fins a 
les 19.00 h de la tarda. 
Plataforma Zoom. 
Enllaç del matí: 
https://zoom.us/j/98269592785?pwd=QURhZjFzMmpRQ2NSSXl2RFRGVlp0QT09  
Codi d’accés: 365802 



 
 
 
 
Enllaç de la tarda: 
https://zoom.us/j/94215157490?pwd=NGFCYytCNHhuc01obkl4K1FwbVlvUT09  
Codi d’accés: 312135 
 
Les Escoles de Dansa de Vilafranca del Penedès han organitzat una activitat formativa virtual 
que durarà tot el dissabte 24 d’abril. La graella formativa, amb possibles ampliacions, és la 
següent: 
 
11:00 h a 11.45 h. 
Dansa Jazz 
Formadora: Sandra Ferré Miralpeix. Escola Gimdans. 
 
11.45 h a 12.00 h Descans. 
 
12:00 h a 12.45 h. 
Contemporani.  
Formadora: Mireia Andrade Bages. Escola de Dansa Assumpta Trens. 
 
Dissabte 24 d'abril - tarda 
 
17.00 h a 17.45 h.  
Ballet Intermedi. 
Formadora: Lucia Dieguez. Escola Cascavells. 
 
17:45 h a 18.00 h: Descans. 
 
18:00 h a 18.45 h. 
Dansa Urbana. 
Formadora: Marta Sánchez Sánchez. Escola Montagut. 
 
 
ACTIVITATS AL VOLTANT DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA 

Per celebrar el Dia Internacional de la Dansa les Escoles de Dansa de Vilafranca han enregistrat 

un vídeo que s’emetrà a través de les xarxes socials d’Espectacles Vilafranca i per Penedès 

Televisió. En cada vídeo, cada escola representarà una peça artística.  

 

ABONAMENT DANSÒMETRE 2021 

El Dansòmetre 2021 compta amb una abonament específic. Per la compra de dues entrades, 

es fa una descompte del 50%. Els espectacles són els següents: 

 ‘LO.LI.TA’ de la Cia. Taimada + ‘ESTUDI 3. La persistència del picar’ d’Aina Alegre. 

Divendres 30/04/2021. 20.00 h. 

 ‘Mixed Bill’ el Ballet de Barcelona. Diumenge 2/05/2021. 19.00 h. 

 



 
 
 

 
 
 
 

“Tu potser encara no ho saps, però la dansa existeix en tu, tot el temps. Només cal escoltar, 
mirar i sentir.” 

JACQUELINE ROBINSON 

 

 

espectacles.vilafranca.cat 

 

espectacles@vilafranca.cat 

 

Telèfon 93 890 04 59 (Servei de Cultura) 

 

 

 

 
teatre.calbolet 

 @espectaclesvila 

 
@espectaclesvila 
 
 
 
 
 
 

Organitza:               Amb el suport de: I la col·laboració: 

 
  

Escoles de Dansa 
de Vilafranca del 

Penedès 

 

  

mailto:espectacles@vilafranca.cat

