






ENLLAÇ AL CLIP: ENLLAÇ AL VÍDEO COMPLET:
https://vimeo.com/videobaal/clip-ginoide https://vimeo.com/videobaal/ginoidecomplete

https://vimeo.com/videobaal/clip-ginoide
https://vimeo.com/videobaal/ginoidecomplete




Catalina Carrasco i Gaspar Morey crearen BAAL al 2013. Està formada per ells dos i convidats a cada projecte.

Defineixen el seu llenguatge com Transdansa.

“Trans = a través, més enllà, a l’altre costat de”, transitant es on ens trobem: ni som d’aquí ni d’allà. Sense classificació,

però amb identitat. El nostre treball és ple de línies transversals ajuntant punts fins a crear un espai transfronterer i

translúcid. Un espai que exposa éssers expressius més enllà de l’intèrpret i que connecta espais biològics amb tecnològics

plens de formes i continguts.

Travelling to Nowhere, guanyà el VI certamen CENIT, fou seleccionada per la RTA i per L´AECID.

CROTCH es va crear gràcies al suport de Fira Tàrrega, El Graner, IEB i Govern Balear. Seleccionada pel circuit de la RTA,

ha girat per teatres com La Mutant, La sala Beckett, Leal-lav, Teatro Circo Murcia i a festivals com Bailar a Pantalla de

Mèxic, Sommerblut d'Alemanya o Quelli che la danza d'Itàlia.

MiraMiró, co-producció del Teatre Principal de Palma. Premi especial millor espectacle 2018 ATAPIB. Gira per teatres i

festivals com el Mercat de les Flors, Danza a Escena, Teatralia, Fiet, Conde Duque, Danza Xixón, per Itàlia, Grècia i

Turquia, festival Prisma de Panamà, per la Xarxa Alcover, al circuit de Comunidad de Madrid, circuit i fira de Castilla la

Mancha, a més de ser l´espectacle més votat al circuit de la RTA amb una llarga gira per tot l´estatEspanyol.

Ginoide fou pre-estrenada el 29 de Setembre 2019 a l'Auditori de Peguera, ha estat a FiraB 2019 i seleccionada al circuit

Convivexit de la Conselleria d´educació dins les activitats contra la violència de gènere.

Baal no para de girar. Generalment fora de les illes i no només al territori nacional, si no també internacional. És, sens

dubte, una de les companyies balears amb més projecció fora de les illes.













https://www.instagram.com/cia_baal/
https://www.facebook.com/CiaBaal/
https://twitter.com/Cia_Baal


CRÍTIQUES

. . . .Rica en material, aquesta gran actuació t' inunda i arriba als teus límits. Ens afecta i ens convertim en voyeurs a la
seva galàxia

Enginyosament pensada, escenificada i presentada.

Catalina Carrasco . . . es converteix en la dona robot. Increïblement real, admirablement aterrador, s’entrega al seu
paper amb cadascuna de les fibres del seu cos i balla tan notablement, que la dansa comença a parlar al públic. .

Arribo a l’extrem de demanar-me: "Ostres, No estaré programada jo també?"

Nermin Goenec, comunicadora cultural a Sputnik radio 105,4 FM . La Casa Planas

Aquí Catalina Carrasco desplega el seu estudi de dansa de manera impressionant, jugant amb el seu cos qual nina i
convertint-lo en alguna cosa que Augustin maneja a voluntat.

El resultat deixa el públic impactat i sense alè. L’obra resulta inquietant.

Nanda Hernández, periodista, escriptora i actriu.
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