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EQUIP ARTÍSTIC 



 Durada: 20 minuts

 Idiomes: català, castellà, anglès o italià, segons on es presenti l'espectacle

 Estrena: 10 de Febrer 2017, CuLTUREN, Västerås, Suècia

Sinopsi

CROTCH vol dir entrecuix. És aquí on resideix el gènere?

Qui  digué  por,  vergonya,  amaga't?  I  una  merda!  Som  cossos
visibles, dissidents i desobedients.

3Crotch és un espectacle que utilitza la dansa i la performance
per a indagar dins la construcció de la identitat de gènere. Tracta
la  violència  sexual,  la  desigualtat,  diferents  formes  d'identitat
sexual i ens col·loca un mirall en front dels estereotips artificials,
creats per una societat heteropatriarcal i neoliberal.

El seu llenguatge és directe, físic, d'avantguarda i provocatiu. El
seu ritme i intensitat capturen l'atenció de l'audiència, creant un
espai de comunicació i sinceritat.

Descripció

Els tres intèrprets, partint d'experiències reals i textos biogràfics
ofereixen una coreografia acompanyada de petits textos que es
guanya l'empatia del públic.

En 20 minuts es destil·la l'essència del que succeeix a CROTCH ,
que és la seva versió de sala de 50 minuts i amb més intèrprets.

Vídeo complet

https://vimeo.com/214823579

Contrasenya: 1976

DESCRIPCIÓ

https://vimeo.com/214823579


L'espectacle es pot presentar al carrer i a espais no convencionals.

Necessitats genèriques:

Característiques de l'espai
• Dimensions aproximades 7 x 7 m de trespol llis
• Neteja  del  trespol  (sobre  tot  al  carrer  assegurar  que  no  hi  hagin

vidres, ni xiclets o brutors semblants)
• Un espai per a escalfar i canviar-se la roba.

Àudio
• Taula de sò.
• PA adequada a l'espai / monitors opcionals
• 1 micròfon de mà amb peu

Il·luminació
• Si  l'espai  no estàs suficientment  il·luminat,  s'haurà de preveure la

instal·lació de llums. No cal taula de llums ni dimmers.

IMPORTANT
* Si les condicions de l’espai difereixen, o no es disposa de tot el
material, pregam es comuniqui a Gaspar Morey a aquesta adreça:
baal@baaldansa.com. Farem  el  possible  per  adaptar-nos  a  les
condicions presents.

REQUISITS TÈCNICS

mailto:baal@baaldansa.com?subject=Caracter%C3%ADsticas%20t%C3%A9cnicas%20de%20nuestro%20espacio


Diario  de  Mallorca.  30  de  Septiembre  2016.  Performance  por  los
"cuerpos disidentes". [ Llegir ]

Cadena Ser Mallorca. 27 de septiembre 2016. Entrevista a Catalina
Carrasco  sobre Crotch, el  proceso creativo y las giras por Corea y
México [ Escoltar ]

Periódico El Mundo. 8 de septiembre 2016 Ni blanc, ni negre. Zebra
[ Llegir ]

Programa TV  Teló de Fons. 16 de junio 2016. Entrevista a Catalina
Carrasco. Minuto 14. [ Veure ]

Diario de Mallorca.  12 de abril  2016.  “Catalina Carrasco fusiona la
danza contemporánea  con  la  identidad  de  género  en  CROTCH”
[ Llegir ]

PREMSA

OPINIONS D'ESPECTADORES (a CROTCH)

http://baaldansa.com/wp-content/uploads/2015/12/Diario-de-Mallorca-CROCTH-Catalina-Carrasco1.jpg
http://canalterrassavalles.xiptv.cat/telo-de-fons/capitol/43-teatre-i-lgtb
http://baaldansa.com/wp-content/uploads/2016/04/cia-baal-crotch-el-mundo-barcelona-fira-tarrega.png
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/27/radio_mallorca/1474997239_560871.html
http://ocio.diariodemallorca.es/agenda/noticias/nws-532871-performance-cuerpos-disidentes.html




Baal  va  ser  creada  a  l’any  2012  per  Catalina  Carrasco,  ballarina,  performer,
creadora i  Gaspar  Morey,  performer  I  tècnic  amb una llaga carrera científica  a
l’esquena.

Entre  els  seus  espectacles  es  troben  Realitat  Invisible,  Viatge  enlloc,  Crotch
(entrecuix), MiraMiró, Ginoide i Baalconing.

Realitat Invisible, va girar per Espanya a teatres de Mallorca, Madrid, Barcelona,
Jaén, Ciudad Real i València, a la resta de Europa es va poder veure al Dock 11 de
Berlín, a Colònia al Barnes Crossing, a Montpelier a França, al L1-dancefest de
Budapest a Hongria i al festival Black & White a Imatra, Finlàndia.

Viatge enlloc va guanyar el premi CENIT 2014 al millor espectacle d’investigació
teatral.  Al  2015 d’entre  altres  girà  a  la  Red de Teatros  alternativos.  Al  2016 al
reconegut festival Si-dance de Seúl i al BIDAM a Busan i a Mèxic.

Aquest espectacle ha fet dos gires per Mèxic i s´ha vist per festivals de França,
Bèlgica, Alemanya, Àustria i Grècia. 

Crotch, va tenir el suport de Fira Tàrrega i del Govern Balear per la seva producció.
Fou creat dins el marc de residències a El Graner, C.C. Barceloneta i L´Estruch i al
Teatre  Principal  de  Palma.  Aquest  espectacle  va  recollir  molt  bones  crítiques  i
acollida.  Ha format part  del  cicle La revolució del  Gènere a la prestigiosa  Sala
Beckett de  Barcelona,  s'ha  mostrat  en  versió  breu  al  showcase  CULTUREN a
Vasteras,  Suècia,  al  festival  Quelli  che  la  danza  a  Salerno,  Itàlia.  Ha  estat
seleccionat a la Red de Teatres Alternativos per girar a l´estat Espanyol, a la red de
Teatres de la Comunitat de Madrid i al PROGRAMA.CAT. També a Alemanya i a
Mèxic s’ha pogut gaudir de CROTCH.

MiraMiró, és un espectacle per a tota la família i que transporta als assistents al
cosmo-univers del  genial  pintor  Joan Miró.  Porta de llarg més de 100 funcions
arreu del món.

Ginoide, fa servir la història de Nana (una ginoide = robot d’aspecte femení) i el seu
comprador Augustin per a parlar-nos de les relacions humanes i  el  futur de les
mateixes.

Baalconing, és una producció de gran format del Teatre Principal de Palma, que
junta el Baal de Bertolt Brecht (1918), el Baal deitat mediterrània que probablement
dona nom a les Balears i el fenomen Balconing, per a parlar de joventut, llibertat i
excessos.

CURRÍCULUM DE LA COMPANYIA



Catalina Carrasco

Llicenciada en Dansa Contemporània per la U.M.H, Universitat de Belles arts.
Durant 4 anys va cursar aquesta llicenciatura, basada en les noves tècniques,
la recerca, la creació i la interacció de la dansa amb les belles arts.

Abans es va formar en dansa clàssica i contemporània a escoles com Karen
Taft  a  Madrid,  Pinneaple  a  Londres  i  Àrea  a  Barcelona,  on  va  cursar
interpretació teatral a l´Institut del Teatre. Més tard continua la seva formació
amb diferents professors, es pot destacar el treball  fet amb Malpelo, David
Zambrano, Cia.Wim Van de Keybus, Cia.Sidi Larbi, Butoh amb Karlota Ikeda i
Hisako Horikawa i Gaga amb la Batsheva a Tel-Aviv 

Quan estudiava a Madrid  va ballar  a  programes de TVE i  a  Barcelona al
Cabaret. En acabar la Universitat passà a formar part d’una companyia de
Butoh amb el coreògraf Americà Wendell Wells. Més tard comença a treballar
per  altres  companyies  a  Barcelona,  Mallorca,  Santiago  de  Xile,  Berlín  i
Colònia,  viatjant  amb les obres per  tota  Europa,  part  de Amèrica Llatina i
Orient Mitjà.

Sempre l’acompanya la imperiosa necessitat de crear i amb les seves dues
primeres peçes curtes ...y un día más i  Que o quién guanyà certàmens com
Salt i Encuentros Navarra i fou finalista a Burgos/New york. Entrà a formar
part  de  cicles  de  nous  creadors  com per  exemple  a  la  Cuarta  Pared  de
Madrid.  Amb el projecte SUBTALK, la seva primera peça llarga, guanya el
premi nous creadors del Teatre Principal.  També guanyà premis com millor
ballarina a l'Art  Jove i  Escènica.  Finalment  al  2012 posa la  llavor del  que
esdevindrà BAAL: la seva pròpia companyia junt amb Gaspar Morey.

Reinaldo Ribeiro

Comença la seva carrera com a actor a diferents projectes de teatre i televisió
al  Brasil.  A l'any  2000  es  trasllada  a  l'Argentina  on  es  gradua  en  dansa
contemporània al “Taller de Danza del Teatro San Martín”. Durant dos anys
consecutius  fou  becat  per  la  “Fundación  Julio  Bocca”.  Ha  treballat  amb
coreògrafs argentins de renom com ara: Oscar Araiz, Maurício Wainrot, Anna
Maria Stelkelman, Ana Garat, Alejandro Cervera. Va ser ballarí de la cia. de
dansa  aèria  Brenda  Angiel  Dance  Company  i  Pies  Desnudos.  Al  2006,
després d'un període a França treballant amb el director Alfredo Arias, entra a
formar part de la cia. catalana Transit Dansa de Maria Rovira.

INTÈRPRETS



Com a coreògraf ha realitzat les obres següents:  Doble Filo, 25x7, Que tu
cuerpo sea, Corazón, Apolo 12. Puerto Iguazú, Innings. La seva última creació
porta el nom de Fauno.

Al  2013 junt  amb altres ballarins,  funda el  Col·lectiu Lamajara.  Actualment
treballa com a ballarí, coreògraf, docent i “movement coach” per a publicitat.

Elena Lalucat

Master Developing Artistic Practice a la London Contemporary Dance School,
MoDem  Advance  amb  Roberto  Zappalà  (IT).  Grau  en  Coreografia  i
Interpretació de la Dansa a l'Institut del Teatre (BCN), Dansa Contemporània a
A.R.E.A i Tragant Dansa (BCN). Dansa clàssica al Conservatori Professional
de Música i Dansa de Palma de Mallorca.

Ballarina per la Giovane Compagnia Zappalà.

Guanyadora del concurs ART JOVE de Coreografia a Mallorca

Performer  per  a  creadors  catalans  com  Pere  Faura,  Jordi  Ribot,  Juliette
Louste, Companyia Na Morlanda, entre altres.

També fa les seves pròpies creacions i imparteix tallers de dansa.

INTÈRPRETS



www.baaldansa.com

Catalina Carrasco

&

Gaspar Morey

baal@baaldansa.com

Mòbil: +34 645 892 046
Mòbil: +34 678 779 398
Telèfon: +34 971 447 452

CONTACTE

mailto:baal@baaldansa.com
http://www.baaldansa.com/

