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Cafuné 
 

 

 

 

Producció: Cia. Du’K’tO 

Idea original: Cia. Du’K’tO 

Direcció: Pau Portabella 

Mirada externa coreogràfica: Laura Vilar 

Muntatge musical: Adrià Bauzà 

Intèrprets: Bàrbara Vidal, Bernat Messeguer i Adrià Bauzà 

Durada: 35’ 

En residència: C.IN.E. Sineu 

Premis: 1r Premi del Jurat al IV Matx de Circ – Circaire, Mostra de Circ d’Alcúdia 

  Menció Especial del Jurat al III Premio Internazionale Ratataplan 

Web companyia: https://duktocompany.wix.com/inconfort 

Email: duktocompany@gmail.com 

Tlf. de contacte: +34 600230675 (Bernat) 

https://duktocompany.wix.com/inconfort
mailto:duktocompany@gmail.com
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La recerca de l’harmonia i l’equilibri entre dos éssers, amb els seus desitjos, motivacions, preocupacions,... així com la 

recerca d’objectius comuns, són la principal lluita a la que ens trobem els individus a l’hora de conformar les relacions. 

A través de l’expressió corporal dels dos intèrprets, la peça parteix de la presentació de dues individualitats amb les 

seves característiques corresponents. A partir de la seva coexistència i dels contactes casuals, neix una inquietud per 

interaccionar amb l’altre i crear un moviment comú. 

Les dificultats per trobar l’harmonia entre ells es desenvolupen a través d’un joc de manipulació, carícies i desacords. 

Aquest recorregut d’incertesa aboca a prendre decisions, tant encertades com errònies, que conduiran a tot un seguit 

de reflexions i correccions que aniran desenvolupant la peça. Tanmateix, a través de la confiança en el potencial i el 

benefici d’aquesta unió, els artistes seguiran lluitant i avançant poc a poc, en l’aventura que conformarà aquesta 

simbiosi que els permet assolir una relació harmònica i equilibrada. Una unió que proporcionarà nous objectius i noves 

experiències als dos intèrprets, i que donarà vida a Cafuné. 

 

 

 

Cafuné 

El nou projecte artístic de la Cia. Du’K’tO comporta la creació d’una peça impulsada i interpretada per dos dels integrants 

de la companyia, Bàrbara Vidal (Palma) i Bernat Messeguer (Barcelona): Cafuné. Amb aquest projecte s’aprofundeix 

el treball iniciat en una de les escenes d’ In-Confort, la primera producció de la companyia que s’ha creat en una viatge 

per Europa de 15 mesos i que s’estrena el 2 de juliol de 2017 a Mirabilia Festival (IT). 

L’objectiu principal d’aquesta creació és la investigació a través dels cossos i la música, on el moviment que s’hi 

desenvolupa és una forma d’expressió a través de la combinació de diverses tècniques de circ (verticals, acrobàcia i 

portés acrobàtics) i la dansa contemporània. Així, s’introdueix un tercer artista, Adrià Bauzà (Palma), que crearà i 

interpretarà l’acompanyament musical en escena. També s’incorporen en aquesta producció Pau Portabella (Barcelona) 

com a director artístic i Laura Vilar (Barcelona) com a mirada externa coreogràfica. 

Contràriament al format d’ In-Confort, aquest nou projecte es planteja com una peça de mitja durada (35’), sense una gran 

presència d’elements escenogràfics. D’aquesta forma, la companyia augmenta la seva oferta, atenent a la demanda 

d’espectacles de petit format dels diferents festivals, esdeveniments i espais culturals amb els que treballa la companyia. 

El procés de creació s’inicia amb una residència d’un mes al C.IN.E. Sineu (IB), durant el qual es presenta el #WP1 de 

Cafuné al IV MATX de Circ – Ciracaire, Mostra de Circ d’Alcúdia (IB). 
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Cia. Du’K’tO 
 
La companyia neix a Barcelona, a principis de març del 2105, quan tres dels artistes de la Cia. La Jove de la Galeria, 

Adrián Pérez Ramos (Illes Canàries), Albert Estrada Sánchez (Catalunya) i Bernat Messeguer (Catalunya), decideixen 

emprendre un nou viatge per aprofundir amb el treball que van iniciar amb l'espectacle Jo: 6. 

Posteriorment, atenent a la necessitat de potenciar la part de circ de la companyia, es comença a parlar amb diferents/es 

companys/es d'ofici i s'adhereix una artista: Bàrbara Vidal (Illes Balears), amb la qual ja havíem compartit escenari en 

diferents ocasions. 

Arribats a aquest punt, tots els components del projecto posen sobre la taules les seves inquietuds artístiques i personals, 

i se n’adonen de que tenen un projecte amb moltes perspectives, així com les eines, els coneixements i la motivació 

necessaris per dur-lo a terme. Es d’aquesta forma com neix In-Confort. 

Durant el període de producció d’ In-Confort es realitza un viatja per Europa, on es desenvolupa el primer treball de la 

companyia. Passant per centres com Espace Catastrophe (BE), Teatrazione (IT), Krakow Choreographic Centre (PL), Nil 

Admirari & Nil Obstrat (FR), SLIP (IT), Teatro Consorziale di Budrio (IT), Cronopis Espai de Circ (SP) o Encirca’t Esplai 

de Circ (SP), es conforma el recorregut creatiu de l’espectacle. Al mateix temps es realitzen diferents gires de carrer, així 

com es presenta el treball en format Working Progress  als següents festivals: Ex – Périmentations XXI (BE), Spacer 

Festival (PL), Artisti di Strada (CH), Circondario (IT), La Torre e la Luna (IT), Sul Filo del Circo (IT), Mirabilia Pills Festival 

(IT) i Ascona Dance Workshop (CH). 

A febrer de 2017, Arnau Andreu i Feixas (Catalunya) substitueix a Albert Estrada com a quart integrant de la companyia.   

L’estrena d’ In-Confort es realitza el 2 de juliol de 2017 a Mirabilia Festival (IT). Posteriorment es realitza l’estrena 

nacional a la Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà (CAT), i a partir d’aquest moment comença la gira que 

portarà a la companyia a diferents escenaris d’àmbit nacional i internacional. 

Actualment, Bàrbara Vidal i Bernat Messeguer es submergeixen en la creació d’una nova peça de petit format, juntament 

amb el cantautor mallorquí Adrià Bauzà: Cafuné. Aquest treball comença el seu procés creatiu el maig del 2017, a l’espai 

de creació mallorquí C.IN.E. Sineu (IB). La primera presentació del mateix es realitza en format Working Progress dins el 

marc del festival Circaire, Mostra de Circ d’Alcúdia (IB), del qual en surten guanyadors amb el 1r Premi del Jurat del IV 

Matx de Circ. Participen també al III Premio Internazionale Ratataplan (IT), obtenint una Menció Especial del Jurat. 
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Pau Portabella 
 
Format com actor especialitzat en gest (mim, clon, teatre còmic i 

gestual, improvisació,…) a l’escola de teatre El Timbal. En seguida 

comença a treballar amb companyies de teatre mentre continua la 

formació. Descobreix el circ a la formació professional de l’escola 

Rogelio Rivel de Barcelona. 

Treball durant cinc anys amb la companyia d’improvisació Planeta 

Impro, i actua a cabarets amb números de Clown, mim i expressió 

corporal. 

Sis mesos a l’escola de mim (tècnica Decroix) i un viatge de dos mesos per Europa amb la Companyia Carambola 

fent teatre de carrer. 

Torna al circ per especialitzar-se en equilibris acrobàtics a tres, al tercer any de l’escola Rogelio Rivel. Al sortir d’aquesta, 

funda la companyia Triskel amb Oscar Vila i Marta Torrents, amb qui gira per Espanya. 

Amb ganes de nodrir-se d’una altre manera de veure el circ i l’art en general, marxa a Tolosa, juntament amb Marta 

Torrents, a formar-se a l’escola de circ Le Lidó. Sortint de l’escola, mentre treballen amb diverses companyies (Circus 

Klezmer, Transe Express, Cirk Oblique,…), creen la companyia Fet a Mà, amb la que encadenen dos espectacles: 

Swap! i Cru, amb els que giren a nivell internacional arribant a països com Suècia, Finlàndia, Anglaterra, Zagreb, 

República Checa,… 

Des dels inicis de la seva carrera artística, s’interessa per la direcció, la reflexió i l’estudi. A partir del 2015 es dedica 

majoritàriament a la direcció i escriptura dramàtica, compaginat amb la formació d’artistes. Ha dirigit o participat en 

nombroses creacions amb companyies com Nuua, Imaga, Nacho Flores Company, Des-Equilibrats, El Lado Oscuro 

de las Flores,... 

 

 

Fitxa Tècnica 

 
Escenari: 8x8m, amb una altura mínima de 3,5m, pla, llis, 
compacte i homogeni, amb una superfície apta per la dansa 
(preferiblement linòleum). 
 
Equip de so: taula de so bàsica, 2 micròfons per veu, 2 micròfons 
de percussió i altaveus adaptats a l’espai de treball i/o 
representació. 
 
Equip de llums: “rider” de llums per definir durant el període de 

residència tècnica. 


