
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 



Mapes d'altres cossos 

Intercepta la línia 

Continua, estàs dins 

No temes, la Natura avorreix el buit 

Com onades de l'oceà volent ser oceà Així som 

Continua 

Segueix-me 

Jo et segueixo 

 
La peça sorgeix com una necessitat d'investigació de moviment, basat en el 

món dels refugiats i de les fronteres. Barreres frontereres que, durant segles, 

col·loquementre mons, països i persones. Aquesta distància, real i hipotètica, 

situa a tots dos intèrprets en una relació d'aproximació i allunyament, de poder  

i de revolta, compartint una mateixa premissa comuna: la impossibilitat de 

frontera amb nosaltres mateixos. 

 
Aquesta relació converteix l'intèrpret en rebel, feble, compassiu, agressiu, 

obedient i invasiu amb l'altre, donant com a resultat una relació visceral 

humana. Ens preguntem, què els passa als homes que a la violència 

sobrepassen el interdicte? 

 
 

Duració: 15 minutos. 

· Menció especial La Espiral Contemporánea, Santander, 2019 

· 1º Premi Bailando con Piedras – Certamen Coreográfico Internacional Burgos – NY, 2019 

· Menció especial Festival Corto In Danza, Italia, 2019 

· Premio Danza no Claustro al Festival Sólodos en Danza Ourense, 2016 



Creació i interpretación: 

Esther Latorre i Hugo Pereira 

 
Música original: 

Armand Amar i Sydney Bechet 

 
Video: 

CRO ATAN 

Disseny gràfic i web: 

Manu Lago 

 
Fotos: 

Temprano, Francesc Vera Casas, 

Manu Lago iy Pedro Soares 

 
Amb el suport de 

Galicia Danza Contemporánea 
 



COLECTIVO GLOVO (ESPAÑA-PORTUGAL) 

Neix el 2016 a València sote la direcció i creació d’Esther Latorre i Hugo Pereira. 

 
Am la peça M A P A (2016) ha recorregut diversos festivals I circuits de dansa: 

-SPORTING LADOS DANZA RUSSAFA, Valencia (2016) 

-CIRCUITO BUCLES, Valencia (2016) 

-Convidats CERTAMEN COREOGRÁFICO GERARD COLLINS, Valencia (2016) 

-CERTAMEN INTERNACIONAL SOLOS Y DÚOS Sólodos EN DANZA, Ourense (2016). Premiats pel jurat. 

-DANZA NO CLAUSTRO Encuentro de artistas Iberoamericanos, Sólodos EN DANZA, Ourense (2017). 

-FESTIVAL INTERNACIONAL CAMP_iN, México (2017). Posada en escena i workshop impartit pols intèrprets. 

-FESTIVAL HERDANZA, Santiago de Compostela (2017). Posada en escena i workshop impartit pols intèrprets. 

-MOSTRA INTERNACIONAL MIM, Valencia (2018) 

-FESTIVAL COREOGRÁFICO ALMADA, Portugal (2018) 

-FESTIVAL CORTO IN DANZA, Italia (2019). Menció especial del jurat. 

-CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS – NY (2019). Primer Premi (Bailando con piedras) 

-LA ESPIRAL CONTEMPORÁNEA, Santander (2019). Menció especial del jurat. 

-CARTOGRAFÍA EN MOVEMENTO, Lugo (2019) 

-SEIS CORDAS, Programación Teatro Ensalle, Vigo (2019) 

            -FESTIVAL DANZA EXTREMADURA, Cáceres (2019) 



ESTHER LATORRE FERNÁNDEZ (GALICIA, ESPAÑA) 

Des de primerenca edat comença la seva formació i passió per la dansa i el moviment. El 2003 es submergeix en el món de la dansa clàssica, el que el portarà en 

un futur a explorar nous àmbits de les arts escèniques. 

Gallega de naixement, completa la seva carrera especialitzant i graduant-se en dansa contemporània al Conservatori Professional de dansa de Lugo, formant part 

de la que seria la primera promoció de professionals en dansa contemporània de Galícia, i diplomant al seu torn en Magisteri d'Educació Física a la mateixa 

ciutat. 

Des de llavors, ha treballat amb companyies com Jove Companyia de Dansa Gerard Collins (València), Moudansa (València), Companhia de Dança no Nord 

(Portugal) ... o la companyia Maduixa Teatre, de la qual forma part actualment i al costat de la qual ha estat guardonada recentment amb el Premi Max al Millor 

Espectacle de Carrer per "Mulier". 

En 2016 forma el col·lectiu GLOVO, al costat del ballarí Hugo Pereira, creant la peça "MAPA", premiada al festival de solos i duos SÓLODOS EN DANZA 2016. 

 
HUGO PIRES PEREIRA (PORTUGAL) 

Natural d'O Porto, comença la seva formació al Conservatori de dansa de Aveiro, on posteriorment es gradua en 2015. Rep diverses formacions en dansa 

contemporània amb mestres com: Akram Khan Dance Company, Sagi Gross (GrossDanceCompany, NEDERLANDS), Shirley Esseboom (NEDERLANDS ), Víctor 

Hugo Pontes (Nome proprio, PORTUGAL), Bruno Alexandre (PORTUGAL), Carmela García (Otradanza, Espanya), Julia Weh (Alemanha), Romulus Neagu 

(PORTUGAL) ... 

Ha format part de la Companhia de Dança do Norte en la producció de 2015-2016 "Barulhos nossos" i ha participat en diversos festivals nacionals i 

internacionals de creació. 

Actualment es troba immers en el projecte GLOVO, en el qual, al costat d'Esther Latorre, desenvolupa la seva tasca com a creador i intèrpret. Cal destacar el 

recent guardó al festival de solos i duos SÓLODOS EN DANZA 2016 amb la peça "MAPA", la qual ha estat seleccionada per formar part del festival Camp In 

Encuentro Esceéico de San Luís de Potosí, México. 

 

 



 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

www.colectivoglovo.com 

 
colectivoglovo@gmail.com 

Instagram: colectivoglovo 

http://www.colectivoglovo.com/

