
SUPERFRAU

DANSA PERFORMANCE PER ESPAIS NO CONVENCIONALIS



Tres "fembots" passegen entre els humans, ocupen
l'espai i mostren les seves habilitats. Desitjoses de ser

comprades i seduir el possible propietari.
El carrer es converteix en un aparador on exposen els

seus cossos per ser observats, jutjats i desitjats.
En un estat neoliberal on tot es pot comprar i vendre, com

afecta l'existència de robots sexuals a la conducta i les
relacions sentimentals entre humans?

ACTION



10/15 minuts intervenció a
l'espai públic

15 minuts peça coreogràfica

EQUIP DE SÓ / ALTAVEUS I TAULA DE SÓ DE 4
CANALS
TAULA I CADIRA PER AL CONTROL TÈCNIC
IL·LUMINACIÓ SI FOS NECESSÀRIA

NECESITATS TÈCNIQUES

DURADA

Catalina Carrasco
Mariona Jaume 
Elena Susilla

Catalina Carrasco

Elena Susilla

Kiko Barrenengoa

INTÉRPRETS I CREADORES

DIRECCIÓ I CONCEPTE

Assistent

Música

CRÉDITS



CLIP:
HTTPS://VIMEO.COM/VIDEOBAAL/SUPERFRAUCLIP

INTERVENCIÓ A L'ESPAI PÚBLIC:
HTTPS://VIMEO.COM/VIDEOBAAL/INTERVENTIONSUPERFRAU

VIDEO COMPLET: HTTPS://VIMEO.COM/VIDEOBAAL/SUPERFRAU
CONTRASENYA: 1976

 

ENLLAÇOS A VIDEOS

https://vimeo.com/videobaal/superfrauclip
https://vimeo.com/videobaal/interventionsuperfrau
https://vimeo.com/videobaal/superfrau


BAAL 
CATALINA CARRASCO

Catalina és el motor artístic de BAAL: la seva inquietud, el seu inconformisme i el seu pànic a
l'avorriment en són el combustible.
Llicenciada en Dansa Contemporània per la Universitat de Miguel Hernández, s'ha format en dansa
clàssica i en contemporani, passant pel Butoh i el teatre, tant a Espanya com a Anglaterra,
Alemanya, Islàndia, Dinamarca i el Nepal.
Mentre acaba els estudis de dansa, comença a ballar a TV, a Cabaret i més tard ja a companyies
professionals de Madrid, Barcelona,   Mallorca, Santiago de Xile, Berlín i Colònia.

Ha guanyat diversos certàmens (Salt, Trobades Navarra, Burgos / New York).

El 2013 juntament amb Gaspar Morey crea la seva pròpia companyia: BAAL

El seu llenguatge encaixaria dins de la dansa-teatre. Els temes que interessen a Baal són el gènere,
el territori, les relacions socials/personals i la infància; tot això sempre des d'una perspectiva
feminista.

Amb la seva primera obra “Travelling to nowhere” van guanyar el VI certamen CENIT, cosa que va
facilitar les seves primeres passes i que ràpidament els va portar a la internacionalització.
Baal ha estat diverses vegades al circuit de la “Xarxa de teatres alternatius”, ha estat al catàleg de
l'AECID i en diversos circuits com Dansa a Escena, Teatràlia, AGADIC, Circuit de Castella-la Manxa
o PLATEA.

Van seguir les produccions CROTCH, Miramiró i GINOIDE. La darrera creació de Catalina Carrasco,
en aquesta ocasió produïda pel Teatre Principal de Palma, ha estat “Baalconing”.

Baal ha girat per tota Espanya, per Alemanya, França, Grècia, Mèxic, Corea, Turquia, Itàlia, Suècia,
Finlàndia i Panamà. Entre els festivals i sales on han actuat es troben el Si-Dance de Corea,
Sommerblut a Alemanya, Ballar a Pantalla a Mèxic, Prisma a Panamà i a nivell nacional, El Mercat de
les Flors de Barcelona,   Conde Duque a Madrid i el LAVA de Valladolid.



“No tittleyet… i si fóssim empassats per un animal?” de la companyia Babirusa Dansa
“Tàbula rasa” de Teixit connectiu (Miguel Angel Punxà)
“Les coses es mouen però no diuen res” de PolianaLima.

ELENA SUSILLA

Actual residència, Palma de Mallorca.
Inicia la seva formació en dansa clàssica l'any 1997, i posteriorment contemporània amb Mercedes
del Castillo, participant com a ballarina en les seves peces coreogràfiques. Continua la seva
formació a Madrid com a freelance, estudiant diverses tècniques de dansa moderna i
contemporània.
El 2014 forma part de la formació “Modem atellier” de la companyia Zappala dansa, resident a
Sicília, Itàlia.
El 2015 entra com a ballarina al Laboratori 180, f, a la vegada que col·labora amb la coreògrafa
Natalia Ferrandes.
Participà a diverses produccions:

Com a creadora ha fundat KameleoiDanza al costat de Saray Garzia Hazas amb el seu primer
projecte “Tócamelas otra vez…¡Luis!” , estrenada el 21 de novembre del 2018, entrant al festival
de dansa contemporània del nord LaRed. El 2020 participa com a intèrpret i assistent de
coreografia a la producció del Teatre Principal de Palma, “BAALCONING”, de la mà i sota la
direcció de Catalina Carrasco. Alhora forma part de la producció “nOu” de Cia Maríantonia Oliver,
amb la qual participa en altres projectes.



CONTACTE:
 

catalina@baaldansa.com
 

 +34 645892046 / 678779398
 

www.baaldansa.com

MARIONA JAUME
Nascuda a Mallorca (1998), Mariona Jaume Camps comença a ballar dansa clàssica al Conservatori
Professional de Música i Dansa de Mallorca, i posteriorment es trasllada a Madrid per seguir els seus
estudis en interpretació de dansa clàssica i contemporània al Conservatori Superior de Dansa Maria
d'Àvila. Pel que fa a la seva formació reglada, actualment està finalitzant el Màster en Gestió cultural
de la Universitat Oberta de Catalunya.
Durant aquests anys com a ballarina, ha pogut rebre, treballar i compartir processos creatius i
interpretatius amb Poliana Lima, Tangen-Benzal, Lucía Marote, Xián Martínez o Catalina Carrasco.
Actualment és ballarina de Pioneres/Aitzindariak (Xián Martínez), de Baalconing (Cia Baal i Teatre
Principal de Palma), de Fetitxe (Sergio R. Suárez) i creadora i intèrpret d'Intacta, mentre investiga en
diferents aspectes de la dansa, tant teòrics com pràctics.
Quant a gestió cultural, actualment treballa a ELAMOR (companyia de dansa i productora creativa) ia
ENEUS (Territori social: associació cultural amb projectes educatius, artístics i creatius).
Des de fa devers 4 anys la seva preocupació per l'art (tenint el cos com a eina) es inclina cap a un lloc
més social, col·lectiu i inclusiu, alhora que creix el seu interès per la creació, i per la bona (i
necessària) gestió de la cultura.

http://www.baaldansa.com/

