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De somni a idea, d’idea a projecte, de projecte a aventura, d’aventura a In-Confort. La història d’un camí cap a la 

incertesa, el desconegut, la intensitat i la incomoditat, o expressat a la nostra manera, cap al descobriment, el 

creixement, l’emoció i la vitalitat.  

Una producció creada en ruta per Europa, que parteix de la necessitat de trencar les nostres barreres quotidianes per 

endinsar-nos i descobrir nous horitzons.  

La nostra confortabilitat del dia a dia, les situacions que produeixen aquest lligam tan difícil de trencar i moltes altres 

reflexions són les que ens han empès a iniciar aquest viatge per tal de capgirar la situació. 

Una aventura que ens condueix cap a un nou món per descobrir, ambientada en la nostra casa sobre rodes i envoltada 

per tots els nous paisatges i les noves persones que ens acompanyaran. 

 

 

 

In-Confort és la nova creació d'arts escèniques impulsada per la Cia. Du'K'tO. El procés de coproducció d'aquest 

projecte es desenvolupa amb la companyia italiana de dansa C&C Company i TACC, sota la direcció artística de Carlo 

Massari. 

El projecte parteix d'un primer període de producció (iniciat el juny de 2015 i que finalitza amb la estrena d’In-Confort, 

el 2 de juliol de 2017 a Mirabilia Festival (IT)) i continua amb la posterior gira de l'espectacle, que conduirà la 

companyia a diferents escenaris d'àmbit nacional i internacional. 

El procés creatiu transcorre en el marc d’un viatge per Europa, passant per Tolosa, Torí, Brussel·les, Paris, Cracòvia, 

Ascona, Bolonya, ... Així es conforma el recorregut de la Cia. Du’K’tO; un recorregut focalitzat en la promoció, 

l’intercanvi professional i la realització de diferents residències creatives, les quals conclouen amb la producció d’In-

Confort. Al mateix temps es realitzen presentacions Working Progress a festivals com: 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). 

Altrament, és la historia d'aquest viatge la que composa l'argument principal de l'obra: un espectacle que es serveix de 

les vivències dels seus components durant el viatge per desenvolupar el propi fil conductor. 



Fitxa Tècnica 

In-confort és un espectacle creat per representar en exteriors i interiors. 

Durada: 55’ 

Dimensions: escenari de 10m x 10 m, totalment pla, llis, compacte i homogeni, amb una superfície adequada per la 

dansa (preferiblement linòleum), amb una alçada mínima de 6m (adaptable amb prèvia negociació amb la companyia). 

Entrada a l'escenari per una furgoneta (5’5m x 2m x 2’8m) degut a que forma part del material escènic de 

l'espectacle. 

Ancoratges: un ancoratge central pel trapezi. 

So: “rider” de so adjunt (adaptable amb prèvia negociació amb la companyia). 

Il·luminació: “rider” de llums adjunt (adaptable amb prèvia negociació amb la companyia), en el cas de les 

representacions de nit o en sala. També es requereix un tècnic que ajudi durant el procés d'enfocar i que es 

responsabilitzi de l'equip durant l'espectacle. 

Muntatge/desmuntatge: 2h de muntatge (en el cas que s'hagi d'enfocar, el procés s'allargarà 4h mes) i 1h30' de 

desmuntatge. Es requereix un responsable present a l'espai de representació des de l'arribada de la companyia fins la 

seva sortida. 

Altres necessitats/informació: 

- «Camerinos» amb lavabos i miralls a disposició dels artistes. 

- 24 ampolles d'aigua 

Material que pot aportar la companyia, amb prèvia negociació: 

Estructura d'aeris, moqueta 10x8m i un equip de so bàsic (dos altaveus + amplificador). 

 

 



Cia. Du'K'tO 

La companyia neix a Barcelona, a principis de març del 2015, quan tres dels artistes de la Cia. La Jove de la Galeria, 

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

companys/es d'ofici i s'adhereix una artista, Bàrbara Vidal Pascual (Illes Balears), amb la qual ja havien compartit 

escenari en diferents ocasions. 

Arribats a aquest punt, tots els components de la companyia posen sobre la taula 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. És d’aquesta forma com neix In-Confort. 

Durant el període de producció 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 la presentació del 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), i és a partir d’aquest moment que 

comença la gira que portarà 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: Cafuné. 

Aquest treball comença el seu procés creatiu el maig de 2017, a l’espai de residència mallorquí C.IN.E Sineu (SP). La 

primera presentació del mateix es realitza en format Working Progress dins el marc del festival Circaire, Mostra de 

Circ d’Alcúdia (SP),  on reben el primer premi del jurat del IV Matx de Circ. 

 

 

C&C Company 

C&C neix el juliol de 2011 de la col·laboració entre Chiara Taviani i Carlo Massari. 

El primer projecte és Corpo e Cultura, presentat en diversos festivals, incloent Fermenti (IT), Nuit Très blanch París 

(FR) i A pas de corps (FR). L'espectacle està coproduït pel Spazio Off de Trento (IT) en el marc de la residència 

OFFX3. L’abril de 2012, el projecte obté una prestigiosa residència artística a Mèxic, a La Granja Centro de Arte i es 

presenta a continuació a les ciutats Amanalco, Valle de Bravo i Mèxic DF. Guanya el premi By-Pass i el premi especial 

del CrashTest Festival 2012 (IT), i és seleccionat per la invitació a una residència a l’espai IDRA de Brescia (IT), 

presentant al Wonderland Festival, el març de 2013. 

Simultàniament, la companyia treballa en un nou projecte, 012 United Colors of the End, un espectacle que implica la 

presencia d’un infant en escena. El projecte està coproduït per UOT i IDRA (IT), i es representa en diferents festivals de 

Itàlia i França. 

El 2013, inicia la creació de Maria Addolorata (primer capítol de Trilogia del Dolore), coproduïda per UOT i 

extensament presentada en festivals d’Europa, començant per: Tanzimpulse (AU), Be Festival (UK), Lucky Trimmer 

(D), 21st Quinzena de Danca de Almada (P) i Caffeine (IT).  

L'espectacle guanya nombrosos premis: premi del jurat a Les HiverOclytes del festival Les Hivernales 2014 (FR), segon 

premi del jurat del 28th International Choreographic Competition Hannover 2014 (D), segon premi del jurat del Corto 

in Danza 2014 (IT), segon premi del jurat del Warsaw Zawirowania Dance 2014 (PL), premi del públic del Berner 

Tanzpreize 2015 (CH), premi del públic al Palco Aperto 2014 del Pim Off (IT) i finalista del Machol Shalem 

International Choreographic Competition (IL). 

 



El 2014, C&C guanya el bàndol per als projectes S.P.O.T per produir Contamin-Azioni, un treball innovador i interactiu 

per a la ciutat de Brescia (IT). 

Tristissimo (segon capítol de Trilogia del Dolore) és la nova creació de 2015, amb la col·laboració del projecte NEXT i 

en associació amb el Ballet National de Marseille (FR), Pim Off i Danzarte (IT). És presentat en festivals com: 

Manipulate Festival (UK), Made in Rovereto (IT), Edinburgh Fringe Festival (UK) i Attraversamenti Multipli (IT). 

L’espectacle, actualment en gira, guanya el premio especial del jurat del Premio Roma Danza 2015 (IT) i el premio del 

jurat de Les Lendemains qui Dansent 2016 (FR), i també s’inclou en la xarxa de projectes Anticorpi.  

Des de 2011, C&C duu a terme un taller permanent de teatre físic en la ciutat de Solarolo (IT), dirigit a les dones que 

estan en atur. En los darrers anys, es presenta en el final del taller les creacions Exit, Resistenze, In Incognito, Perfect 

Day, Figlie. 

La companyia compta, a més, amb una masterclass pels ballarins de l’educació superior Agora Coaching Project de 

Reggio Emilia (IT). 

Recentment, s’ha realitzat el primer període de creació de Casher, guanyador de la residència Odio l'Estate dissenyada 

per l’espai Carrozzerie n.o.t. de Roma. 

Col·laboracions recents i actuals amb les companyies: Balletto Civile, Abbondanza e Bertoni, Marc Baliani, BaBa Fish 

i Cia. Du'K'tO. 

 

 

 

 

 

 

 


