
 

Vibração e sortilégio EM·NA 
Em EM·NA aparecem as duas silabas da vibração de um mantra. A e seguida da a, 
inverte a ordem das vogais (a e): e – a. Porém, a m seguida da n respeita a ordem 
alfabética. Ainda que pareça um nome feminino, tipo Enma, as letras, como acabamos de 
ver, ordenam-se de outra forma, com esse ponto no meio que liga ou sustem a 
ressonância nasal no crânio do em, que se precipita a badalada da na: emmm-naaa.não 
só vibra o som nos ressonantes do nosso corpo, também isto passa com os pensamentos 
ou com as imagens mentais. E pode suceder como vemos ou sentimos, se a nossa 
sensibilidade e atenção permanecem abertas e atentas, tal e como EM·NA propícia. 
EM·NA é o segundo espetáculo de Colectivo Glovo de Lugo, formado por Esther Latorre 
(Lugo, 1990) e Hugo Pereira (Porto, 1994). Estreou-se no Teatro Ensalle de Vigo, dentro 
do festival Isto Ferve a 26 de março de 2021, podendo ver-se também esse fim-de-
semana, dias 27 e 28. EM·NA esteve em residência na sala de vigo, onde Pedro 
Fresneda incorporou a iluminação. Um desenho de luz que redondeia e amplifica ainda 
mais esse sentido dramatúrgico, relacionado com a vibração e ativado pela coreografia e 
pelo envolvente espaço sonoro que cria a música de BABYKATZE. 
A primeira peça de Colectivo Glovo é M A P A (2016), outro título de duas silabas bem 
sonoras, abertas e solares, com ressonância na mmm que se abre a a e explode na pa. 
Duas sílabas para duas pessoas, Esther e Hugo. Um dueto com múltiplas áreas de 
movimento amplificado pelo uníssono. Um feitiço de uma dança, de uma escuta tão 
radical, que converte os dois em um. Vemos dois e sentimos um. Sentimos dois e vemos 
um. Já sucedia em M A P A e volta a faze-lo em EM·NA. Isto leva a inferir que esta nova 
companhia de dança contemporânea, desde a estreia de M A P A em 2016, quando 
ganhou o Prémio do Público no festival Sólodos en Danza de Ourense, ou em 2019, o 1º 
Prémio no certame Internacional de Coreografia Burgos – NY, até à primavera de 2021, é 
provável que, em vez de lançar-se a produzir cada ano um espetáculo, apostaram por 
aprofundar estas duas peças que criaram em seis anos. 
Duas peças, onde se destila uma poética dança muito similar, austera e concentrada, sem 
concessões nem efeitos, nem sequer em posses identificáveis, segundo estilos ou 
técnicas de dança. Porém, esta concentração e essa austeridade estão envolvidas num 
movimento de alto rigor e precisão físicos e de um estar pleno e magnético. A criatividade 
não se exibe, é subtil, aparece em pequenos gestos, em figuras, em atitudes, 
composições e movimentos de uma beleza única e vibrante.  
EM·NA é uma peça de um delicado virtuosismo de dança e ao mesmo tempo poderoso. 
Intensidade contida, ascetismo eletrizante. Como sinalizei, Esther e Hugo, têm um 
uníssono que é magia pura. É como a diferencia se espelhasse na conjunção e o 
movimento, desta forma multiplicado e espelhado, adquirisse uma vibração que nos toca 
e nos mantem atentos. 
A luz de Pedro Fresneda é como uma aranha a tecer, que se move com o movimento, 
igual à areia que se move com o vento ou com as ondas do mar de uma praia. A vibração 
explícita, localizada em diferentes partes do corpo, dos corpos do dueto, faz com que os 
olhares girem e adquirem uma intensidade especial. O movimento acumula-se, contem-



se, explode em diferentes intensidades e proporções, flui e revibra em nós sem desfazer o 
feitiço. 
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