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Sinopsis

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

Qui  ha  dit  por,  vergonya,  amaga’t?  I  una  merda!  Som cossos
visibles, desobedients i dissidents.

CROTCH és un espectacle que utilitza la dansa i la performance
per a indagar a 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 als estereotips artificials, creats per
la societat heteropatriarcal i neoliberal a la que estem immersos.

El seu llenguatge és directe, físic, d'avantguarda i provocatiu.

“Una peça imprescindible,  tant  per la seva genuina manera de
mostrar-se davant el públic, com per la sinceritat i naturalitat que
aconsegueix transmetre en tot moment.” F. Solla

Descripció

CROTCH, és un espectacle  de dansa performance.  Reflexiona sobre la
identitat  de  gènere,  els  estereotips  marcats  per  una  societat
heteropatriarcal, la violència sexual i la desigualtat per qüestions de gènere
i sexualitat. Tot des d'una mirada queer i transfeminista.

A CROTCH participen professionals i no professionals de col·lectius locals
afectats. La directora de la companyia, Catalina Carrasco, ofereix un taller
de dos dies enfocat al cos, moviment i gènere per a la comunitat feminista y
LGTBIQ.  Quatre  persones  voluntàries  seran  convidades  i  durant  5  dies
formaran part d'un laboratori de creació. Les quatre persones convidades
formaran part  de l'elenc durant  l'espectacle,  junt  als  tres  ballarins  de la
companyia.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Espectacle que integra al col·lectiu LGTBIQ local 

Nous llenguatges escènics, dansa, teatre i performance

Duració: 50 minuts

Idiomes: català, castellà o anglès, en funció d'on es presenti.

Estrena: 9 de setembre 2016 – Fira Tàrrega (Versió Site Specífic a una
antiga discoteca). 1 d'octubre 2016 – Teatre principal de Palma
(Versió de sala)



Pretenem  donar  visibilitat  a  altres  cossos,  a  situacions  que,  per  molt
quotidianes que ens resultin, encara estan molt allunyats de l'enteniment de
molts.  Apropar  al  públic  altres  formes de pensar  el  gènere,  formes que
sempre han existit  de la ma de persones Trans*, de les noves identitats
lèsbiques i dels nous conceptes de família.

El desconeixement fa molt de mal. Nosaltres volem contribuir a la visibilitat i
a la normalització de totes les diferents realitats del gènere i plantejar el “no
gènere” com a possible solució a la desigualtat.

Fan  falta  espais  comuns  on  diferents  col·lectius,  sexualitats,  identitats
comparteixin pensaments i reflexions des del cos i amb el cos. És per això
que  en  aquest  projecte  hem  volgut  involucrar  les  persones  locals
implicades i afectades, tenint molt en compte que això no afecti a la qualitat
o categoria d'un espectacle professional i contemporani.

Ens interessa aquesta combinació a escena, per la seva espontaneïtat, la
sinceritat  i  la  valentia  que  aconsegueix  transmetre.  El  fet  de  mesclar
professionals amb no professionals,  aconsegueix apoderar a tot  l'elenc i
també al  públic.  El  resultat  és  un magnífic  espectacle  que aconsegueix
trencar  amb  allò  establert  per  a  crear  noves  vies  de  comunicació  i
apropament cap al públic.

CROTCH es construeix a sobre històries biogràfiques. D'ell diuen que és
un espectacle catàrtic, emocionant i transgressor.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE



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

Cadena Ser  Mallorca.  27  de  setembre  2016.  Entrevista  a  Catalina
Carrasco sobre Crotch, el procés creatiu i les gires per Corea i Mèxic
[ Escoltar ]

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

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

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

PREMSA

COMENTARIS D'ESPECTADORES 

http://ocio.diariodemallorca.es/agenda/noticias/nws-532871-performance-cuerpos-disidentes.html
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


Extractes de la crítica de Fernando Solla. “En Platea”, 29/03/2017

“Una pieza imprescindible tanto por su genuina manera de mostrarse ante el
público como por la sinceridad y naturalidad que consigue transmitir en todo
momento.”

“... despertando en nuestro interior una asimilación tan total y completa que la
palabra empatía se queda corta.”

“Crotch  logra  ...  que  la  participación  y  la  ruptura  de  la  cuarta  pared  sea
recíproca.”

Extractes de la crítica d'Emili Gené. “Última Hora”, 11/03/2017

“Un trabajo  coherente  y  contundente,  moderno y  alternativo  que busca el
contacto, la interactividad, con un público distinto y especial.”

“Siete  bailarines,  tres  de  ellos  de  nivel  profesional  que  focalizan  el
espectáculo, y otros cuatro que aportan mucho más que un rol secundario”

Extractes de la crítica de Javier Matesanz. “Fancultura”, 08/10/2016

“Asimétrica, rotunda, vigorosa, provocativa y provocadora.”

“Las coreografías muy físicas y sentidas,  entre la performance y la danza
contemporánea más visceral, incomodan y provocan, sacuden y espolean.”

CRÍTIQUES



1. TALLER + LABORATORI + ESPECTACLE / 7 INTÈRPRETS

El cap de setmana anterior a l'espectacle, es fa un taller de dues sessions de
3 o 4 hores cadascuna, preferiblement en dies dies consecutius. El taller va
dirigit  a  tota  persona  interessada  i  no  requereix  experiència  prèvia.  Es
treballa sobre el gènere de del moviment, creant espais comuns on persones
trans*, feministes, del col·lectiu LBTIQ i altres simplement interessades en la
temàtica, puguin compartir experiències amb naturalitat i comoditat.

Del  taller  sorgeixen  les  persones  convidades  a  participar  a  l'espectacle.
Aquestes  treballaran  4  o  5  dies  més  a  un  laboratori-assaig  (aprox.  4h
diàries). No es requereix experiència escènica prèvia.

2. LABORATORI + ESPECTACLE / 5 INTÈRPRETS

Una altra opció és prescindir del taller comunitari i convida a 2 persones de
la localitat a participar al projecte (preferiblement una noia i un noi trans*).
Elles  participaran  al  laboratori-assaig.  Si  aquestes  persones  tenen
experiència escènica, es pot reduir la durada del laboratori.

3. NOMÉS ESPECTACLE / 5 o 7 INTÈRPRETS

També es  pot  presentar  CROTCH amb  persones  de  col·lectius  que  han
participat prèviament a CROTCH. En aquest cas la companyia arriba 1 o dos
dies abans de la funció, depenent d'horaris de muntatge i assaig.

4. 3CROTCH / Versió reduïda per a espai no convencional

Una versió curta (20 minuts) a la que només apareixen els 3 intèrprets de la
companyia. Aquesta versió es pot fer també a espais o convencionals i a
nivell tècnic requereix només un equip d'àudio amb reproductor, un micròfon
i un peu de micro.

OPCIONS DE FORMAT



- Selecció  de  3  ó  4  voluntaris  els  quals  participaran  dins  de
l’espectacle Crotch.

L'espectacle  es  pot  presentar  en la  seva versió  per  a  teatre o  per  espais no
convencionals  (site  specific).  En  aquest  darrer  cas,  els  espais  seran
preferiblement íntims i propers.

A continuació s'enuncien las necessitats genèriques:

Característiques de l'espai
• Dimensions mínimes 8 x 8 m ballables
• Paret o pantalla de fons
• 1 Tarima de aprox. 3 x 1 x 0.3 m, 1 plafó de aprox. 2 x 1 m
• Linóli negre (quan sigui possible)
• Caixa negra o espai sense contaminació lumínica externa

Llums
• 9 retalls, 19 PC, 15 PAR 5, 1 Estroboscopi, 2 panorames
• Consola  de llums de al  menys 24 canals amb flash a submasters,  i

possibilitat de fer memòries.
Àudio

• Taula d'àudio
• PA adequada a l'espai / monitors opcionals
• 2 micròfons de mà (un amb peu)

Projector de vídeo
• Si el contractant no disposa de projector, la companyia te el seu propi,

tot i que la potencia es de només 2000 lúmens i es preferible disposar
de major potència.

* Els requisits tècnics es poden adaptar a les característiques de cada espai.
* Es prega a la part contractant facilitar els plànols i l'inventari tècnic per al disseny adaptat del rider.

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.

NECESSITATS TÈCNIQUES

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


Vídeo Work in Progress  en l’Auditòrium de Peguera (Mallorca)  17 de juliol
2016. 

CLIP

https://vimeo.com/200492881

VÍDEO COMPLET

https://vimeo.com/176660277

Contraseña: crotch_crotch_crotch

VÍDEO

https://vimeo.com/176660277
https://vimeo.com/200492881


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  Universitat  Miguel  Hernández.
Formada  a  diferents  països  en  diverses  tècniques,  des  d'el  clàssic  al  més
contemporani, passant pel butoh i el teatre. Realitzà els seus estudis de dansa a
Madrid, Londres, Barcelona, Reykjavik, i fins i tot al Nepal, per la pura curiositat
d'aprendre  noves  formes  de  fer  servir  el  cos  a  la  dansa.  Començà  a  ballar
professionalment al Cabaret de la Nit de Barcelona, més tard als països nórdics
com  Dinamarca  i  Islàndia.  Durant  els  estius  era  ballarina  de  la  emblemàtica
PACHA d'Eivissa.

En finalitzar els seus estudis començà a treballar amb diferents companyies de
dansa,  teatre  i  butoh  a  Madrid,  Mallorca,  Barcelona,  Chile  i  Alemanya.
Guanyadora de premis com a millor ballarina als premis Art Jove i Escènica, i com
a  millor  coreògrafa  a  Encuentros  Navarra,  Salt,  a  més  d'esser  finalista  al
Burgos/New York.

Al 2012 posa la llavor del que esdevindrà BAAL: la seva pròpia companyia junt
amb Gaspar Morey.

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. 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 a 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, d'entre
altres. També fa les seves pròpies creacions i ofereix tallers de dansa.

Reinaldo Ribeiro

Comença la seva carrera com actor a diferents projectes de teatre i televisió al
Brasil. Al 2000 es trasllada a Argentina on es gradua en dansa contemporània al
“Taller de Danza del Teatro San Martín”. Durant dos anys ha estat becat per la
“Fundación Julio Bocca” i ha treballat amb coreògrafs argentins de renom como
Oscar  Araiz,  Maurício  Wainrot,  Anna  Maria  Stelkelman,  Ana  Garat,  Alejandro
Cervera. Fou 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. espanyola Transit  Dansa de Maria
Rovira.  Como a coreógrafo ha realitzat:  Doble Filo,  25x7,  Que tu cuerpo sea,
Corazón, Apolo 12. Puerto Iguazú, Innings. La seva darrera creació porta el nom
Fauno. Al 2013 junt amb altres ballarins, funda el Colectivo Lamajara. Actualment
treballa com a ballarí, coreògraf, docent i “movement coach” per a publicitat.

INTÈRPRETS



www.baaldansa.com

baal@baaldansa.com

Mòbil: +34 678 779 398
Fixe: +34 971 447 452

Catalina Carrasco / Gaspar Morey

CONTACTE

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