
Bàrbara Vidal Pascual (Palma, 1990) 

Acròbata i àgil en la tècnica de portés acrobàtics; Bàrbara és 

membre fundadora, artista i responsable de l’administració de la 

Cia. Du’K’tO. 

Practica gimnàstica esportiva en el Club Gimnàstic Palma des del 

2001 fins el 2008, participant en competicions de la federació a 

nivell autonòmic. Descobreix el circ quan es trasllada a Barcelona 

per estudiar a la universitat, assistint a diversos cursos regulars 

de l’Escola de Circ Rogelio Rivel. Un cop acabada la carrera, el 

2015 passa a formar part de la Cia. Du’K’tO, participant en les 

dues produccions en gira de la companyia: In-Confort i Cafuné. 

Durant aquets anys rep formació en verticals amb Bernat Messeguer i Juanita Beltrán, portés 

acrobàtics amb Fernando Melki, i dansa, amb Laura Vilar i Sebastián Belmar, entre d’altres. 

Actualment compagina les representacions i l’administració de la Cia. Du’K’tO amb la implicació 

amb Cronopis, Espai de Circ a Mataró. 

 

Cia. Du’K’tO 

Companyia catalano-balear dedicada a la 

creació i a la producció d’espectacles de 

circ i dansa contemporània. Des del 2015, 

la companyia desenvolupa un llenguatge 

escènic basat en el moviment acrobàtic i 

en la seva fusió amb la dansa, creant dos 

espectacles que actualment es troben en 

gira: In-Confort i Cafuné. 

In-Confort és un quartet dirigit per l’actor físic i ballarí Carlo Massari. En la vessant més propera al 

circ, la companyia plasma l’inici de la seva trajectòria amb un espectacle que deixa entreveure les 

dificultats i la vitalitat de la seva pròpia experiència. L’obra s’ha representat en diferents centres de 

residència artística i festivals des de la seva creació fins l’actualitat, passant per Bèlgica, Itàlia, 

Polònia, Suïssa i Espanya. Tot i que l’espectacle s’estrena en format de carrer en juliol de 2017 a 

Mirabilia Festival (IT), actualment es gira la versió de sala, adaptada en gener de 2018 a L’Estruch 

Fàbrica de Creació de les Arts en Viu. 

La segona producció de la companyia, Cafuné, és un duet acrobàtic amb música original en directe, 

dirigit per Pau Portabella i coproduït pel Festival Circada, on s’estrena en juny de 2018. Aquest 

espectacle suposa la consolidació de la companyia, comptant amb diversos suports a la creació i 

reconeixements. Cafuné ja s’ha representat en festivals i fires tan importants com FiraTàrrega, 

Zürcher Theater Spektakel (CH) i Internationale Kulturbörse Freiburg (D), i en sales com el Teatre 

Principal de Palma. 

Actualment, la companyia treballa en la creació de Calima, un solo de dansa acrobàtica de curt 

format pensat per ser representat en espais no convencionals. 


