
Nina Uyà / Colectivo Amoro

Títol: Història d’una passió
Creació i interpretació: Helena Escuté, Nina Uyà, Carlos Roó
Direcció:  Alícia Gonzàlez Reyero
Vestuari: Helena Pérez Izquierdo
Producció: Colectivo Amoro
Gestió i management: Mireia Mora

Sinopsi

Tres vells amics es retroben en l’enterrament d’un quart. En aquest nou espai els van emergint records, 
emocions, passions…
Triangle de percepcions, en el que es descobreixen relacions d’un passat per, avui, en el present,
entendre-les i tancar-les.
En tots tres, les dues dones i l’home, hi ha una necessitat intrínseca d’estimar i ser estimat. Entre la 
inquietud constant i el silenci del dol, els tres ballen.

Colectivo Amoro neix l’any 2009, d’un grup d’artistes moguts pel mateix llenguatge, la dansa-teatre. Iniciem 
la nostra carrera amb la peça “Guten Tag”, fruit de la residència Kinètics; seguim amb “La pasión de mi 
tetera” dins del festival El cos de la Paraula de Vilafranca del Penedès; actualment estem rodant “Història 
d’una passió”, peça per a tres intèrprets creada amb residència a Ca l’Estruch, Sabadell.



Mireia de Querol i Duran

Títol: I tots els altres
Creació, coreografia i interpretació: Mireia de Querol i Duran
Direcció coreogràfica: Angela Lamprianidou 
Música: Aaron Goldberg, "Oam's blues"; i  "Collage de so"
Duració: 20 min

Sinopsi

Un solo que s’ha anat transformant amb mi al llarg dels anys. 
Mantenir una essència i multiplicar-se, ser camaleònic, tenir moltes veus, ser moltes persones alhora, viure 
molts moments, adoptar diferents formes...
Un retrat que parla dels records a vegades inventats, de les múltiples vides viscudes, de totes les persones/
personatges que hem estat o voldríem haver estat i que viuen amagades en algun lloc de la nostra 
consciència. Com ens relacionem amb aquests personatges múltiples que ens habiten?
Un cos que dialoga amb el seu imaginari. La vulnerabilitat d’aquest cos, personatge del present i del passat, 
la seva sorpresa, i el seu eco en l’espai.
Aquest solo busca el desenvolupament d’un llenguatge de moviment personal on, a través del cos i l’acció 
que genera, puc desplegar el meu  univers com a intèrpret i creadora.
Què hi veiem?: gestualitat, acció, expressivitat, pausa... Una partitura escrita a partir del gest i l’acció que es 
desplega multiplicant les possibilitats de la forma-cos-imatge-idea.

Mireia de Querol és ballarina i coreògrafa independent amb sèu a Barcelona. Ha estudiat dansa a la 
Theaterschool of Amsterdam (BA, 2003-2007) i Humanitats a l UAB, Barcelona (2000-2008). Ha treballat 
amb diversos coreògrafs com Kenzo Kusuda, Arantxa Sagardoy, Albert Quesada, Angela Lamprianidou i 
Ariadna Estalella. Ha creat dos solos, el darrer dels quals I tots els altres, ha rebut el 3er Premi del Baltic 
Movement Contest, Gdansk, Polònia. També ha creat dos duets, el darrer dels quals I think you should wear 
something yellow, co-dirigit amb Anna Mustonen.



Arantza López

Títol: Conversando íntimamente (en público)
Direcció: Arantza López i Liba Villavecchia
Coreografia: Arantza López
Interpretació: Arantza López i Liba Villavecchia
Música: Liba Villavecchia
Fotografia: Héctor Fuentes

Sinopsi

“Conversaciones resulta tan obvio, demasiado obvio, que hemos decidido que sea descriptivamente obvio: 
Conversando íntimamente (en público). En este trabajo hemos profundizado en el  arte de la conversación 
con nuestros instrumentos de expresión. Proponemos la misma forma de comunicación que siguen las 
conversaciones íntimas en las que uno se abre, explica sus sensaciones y emociones y, a la vez, escucha 
al otro”.

Arantza López s’ha format de la mà de Mal Pelo, Jordi  Cortés, Carmelo Salazar, Martin Sonderkamp, Ted 
Stoffer, Wim Vandekeybus, Germán Jauregui, Constanza Brnzic, Glòria Vallés, Lipi  Hernández, Mercé 
Boronat, Rosa Muñoz, Andrés Corchero, Liba Villavechia, Carme Torrent, Andrés Waksman, Maria Roca, 
África Navarro, David Espinosa, Graciela Vella, Cia. Danza-Teatro Retazos (República de Cuba), Carles 
Sales, Leodán Rodríguez, entre altres. Ha treballat en nombrosos projectes escènics, entre els quals amb la 
Fura dels Baus, Flamen.CO, (H)Ártese de Danza. Com a intèrpret i creadora ha desenvolupat varis 
projectes coreogràfics propis: En la Jaula del minutero o como leer un poema sin prisa, Los 5 sentidos + 2, i 
¿Dónde guardas tu tiempo?, realitzat amb nens i nenes en risc d’exclusió social. 
 

Liba Villaveccia és músic i saxofonista de formació clàssica graduat “cum laude” en l’especialitat de jazz al 
"New England Conservatory". Ha col·laborat amb Ran Blake, George Russell, Jamyl Jones i Joe Maneri. Va 
ser membre del grup Mandala Octet junt a John Medeski, John Leaman, Jim Black, John Fiuczinski, Josh 
Roseman, etc.  Des del 1990 es dedica principalment a la música de composició instantània. En aquest 
camp ha col·laborat amb músics de la talla d’Agustí Fernández, Joan Saura, Steve Noble, Joachim 
Glasstetter, Mariona Sagarra, IBA, Lawrence “Butch” Morris, Joe Maneri, Paul Stouthamer, Walter 
Thompson, Christoph Irmer, Phil Durrant, Paul Stouthamer, Gunther Pitscheider, i amb ballarins com Andrés 
Corchero, Rosa Muñoz, Malpelo, Arantza López, Constanza Brncic y Ángels Margarit. Ha participat en 
gravacions amb Mandala Octet, Gringos, Loquillo y los Trogloditas, Trio Local i Agustí Fernández Quartet, 
entre d’altres. Des del  2002 exerceix com a professor d’improvisació en el  departament de música clàssica i 
contemporània de la ESMUC, i  autoprodueix els seus propis projectes i  dona concerts com a solista a 
Europa i EEUU.



(Els convidats venen del nord)

Títol: Song of Butterflies
Creació: Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen, Masi Tiitta, Saara Töyrylä

Sinopsi

Quatre artistes de Finlàndia proposen una peça que es titula Butterfly Butterfly Butterfly (títol  provisional). 
Han treballat col·lectivament en aquest projecte. El  punt de partida del projecte era el  propòsit  de trobar una 
parella per a un d’ells. Quan la parella buscada aparegué, es van posar a reescriure el Llibre Sagrat. Com 
que sentien que era massa feina, es fan fumar un porro i es van posar a parlar amb veus còmiques. Es van 
preguntar coses com: Com es diferencien l’art i  la vida quotidiana? Quin tipus de peça pot esdevenir-se de 
simplement passar l’estona en comptes de practicar la creació? Com seria ser una papallona? 

Butterfly Butterfly Butterfly (títol provisional) és una peça compacta amb contingut de papallona que 
realitzarà una gira durant el mes d’octubre del 2011 en tres ciutats al sud i centre d’Europa. 

Els artistes provenen de àmbits diferents com el  teatre, la dansa i la música. Han treballat junts, i per 
separat, en diferents produccions, dins dels diversos àmbits, des del 2006.

Contactes:
karvonen.annamari@gmail.com
mustonen_anna@yahoo.co.uk
masi.tiitta@gmail.com
saara.toyryla@hotmail.com

Per a més info:
www.underlibet.fi
http://annamustonen.blogspot.com
http://masitiitta.blogspot.com
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Ester Forment

Títol: Post’Mortem d’Irgman Escher
Dramatúrgia i direcció: Isabel Franco i Ester Forment.
Vestuari, escenografía i disseny de llums: Isabel Franco.
Coreografía, interpretació: Ester Forment.
Imatges: Isabel Franco i Ester Forment.
Col·laboració espai sonor: Carles Pedragosa.
Agraïments: SidecarStudio, La Caldera, IndiGest, Jordi Oriol, Diego Anido, Martí Sanchez, Anabel Cristobal.
Residència artística: Centre Cívic Barceloneta i Centre Cívic Pere IV.

Sinopsi

Post'Mortem és un projecte d’investigació entre la dansa i altres llenguatges escènics. 
“Només escric perquè no puc evitar-ho” (Charlotte Brontë)
"L'ésser humà poseeix tresors amagats, en secret guardat, en silenci segellat. Els pensaments, les 
esperances, els somnis, els plaers, els encants de qui es trenca si es descobreix" (Charlotte Brontë)

Ester Forment ballarina, coreògrafa, creadora independent, Llicenciada en Psicologia i Màster en Mediació 
Corporal: Especialista en Psicomotricitat.
La seva formació ha estat eclèctica a cavall de països com Catalunya, Espanya, Bèlgica i Alemanya.  Així 
com també es forma amb professionals: d'Estats Units, Argentina i França.
El primer reconeixement públic fou a partir de la peça Back, que al 2006, Segon Premi al XX Certamen 
coreogràfic de Madrid, i 2007 Primer Premi, al 12è Certamen Coreogràfic de MasPalomas Masdanza.

Foto: Jordi Serrano



Las Carmelas

Títol: Texere
Creació i interpretació: Eva Yufra i Karen Mora

Sinopsi
“Texere” es una obra escénica de danza y teatro sobre la no pertenencia. 
Tejer, del latín “Texere”. Identidades que se dividen, desdoblan y entretejen. Moviéndose en esa frágil 
frontera entre ser diferentes e iguales, intentando seguir patrones y encajar. Como tramas de un mismo 
tejido, que se construye en Texere.

Las Carmelas és una companyia creada el 2008 per les coreògrafes Karen Mora i Eva Yufra. 
www.lascarmelas.com

http://www.lascarmelas.com
http://www.lascarmelas.com


Les filles Föllen

Títol: Unter der schönen Haut: Rhythmus
Creació i interpretació: Les filles Föllen
Música: The go! team

Sinopsi

La primera voluntat d’aquest projecte és apropar els conceptes de futbol i de dansa dintre del marc del 
moviment, i alhora fer un treball commemoratiu de l'equip del Futbol Club Barcelona de la temporada 
2008-2009. Per això, es reflexiona sobre l’acció i les formes que es duen a terme en un partit de futbol.
 
Buscant un estat d’equivalència entre els moviments reals i els reproduïts, la reelaboració del material inicial 
passa per etapes d’estilització i de musicalització: forma, ritme i musicalitat són els eixos per extreure 
paral·lelisme amb els moviments originals realitzats pels jugadors.

Les filles Föllen neixen l’any 2008 i el 2010 estrenen l’espectacle ‘Entrada amb consumició: dues noies 
fumen un cigarret en només 30 segons’, que és premi del públic al festival Scena Simulacro a Madrid. L'any 
2011 presenten 'Unter der schönen Haut' i 'Tropical Bunker'. Els agrada la relació amb el públic dintre i fora 
d’escena, el mitjà audiovisual i els vídeoclips.

  Imatge: Ana Cuba



Col·lectiu Ta Ba Let

Títol: Triplettes
Intèrprets: Mireia Coderch, Ana García de Andoin Ponce, Marta Gázquez, Laura Olivè, Andrea Just Herruzo, 
Manuel Paredes Sánchez.
Producció, direcció, coreografia: Carme Martí 

Sinopsi

Triplettes és una coreografia en quatre parts inspirada en les tres ancianes de la pel.lícula Les triplettes de 
Belleville. Explora el pas del temps, del moviment a través de les èpoques, afirmant que, tot i que cada 
etapa sigui diferent, les relacions inter-personals no canvien.

Triplettes és un viatge en el temps, els recursos que ofereix son com un joc per els personatges. Els avis 
recuperen els seus actes, els seus moviments, les seves vivències creant converses entre generacions.

Carme Martí, nascuda a Barcelona l’any 1967, és ballarina, coreògrafa i professora de dansa. Realitza els 
seus estudis de Dansa Clàssica i Contemporània a l’Institut del Teatre, on anys més tard rep el Premi 
Nacional de Dansa de la Diputació de Barcelona i una beca de post-graduació per l’Escola Vaganova de 
Sant Petersburg, on balla el Ballet “Trencanous” al Teatre Kirov.

Treballa  per companyies catalanes com: Gelabert-Azzopardi, Metros, Senza Tempo, i a l’estranger per: 
Philippe Saire, Linga Dance Project i Companyia Elleboro. També rep el Prix Bagnolet a París per la millor 
interpretació.



Angela Lamprianidou

Títol: Alihop
Coreografia i interpretació: Angela Lamprianidou
Música: Paul Rose, Schubert

Sinopsi

"Alihop” tracta el tema de la domesticació de l’animal, una técnica que els éssers humans utilitzem des de fa 
segles. La forma más elaborada de domesticació és la doma del cavall, on s’obliga al cavall a practicar 
passos de ball, que aprenen a caminar fent passes curtes i recorden a les ballarines de clàssic amb les 
seves sabatilles de punta.

Angela Lamprianidou ha estudiat dansa contemporània a Essen i Fuerth (Folgwang Hochschule, Ballett 
Centrum Nuernberg Fuerth), Coreografía a l’Institut del Teatre de Barcelona i desde 2003 crea les seves 
pròpies peces.
Ha estat convidada amb els seus espectacles a diversos festivals com Arena Festival Erlangen, No Ballett 
Ludwigshafen, Outnow Festival Bremen i va guanyar el premi “Dansa més a prop” el 2009 amb la seva peça 
SIT a Barcelona. L’any 2010 va estrenar el seu nou espectacle SItz, juntament amb Mireia de Querol i Julia 
Koch que formen part de la Companyia LAVS.
Ha col·laborat amb Tomeu Verges, Carol Brown, Uwe Heim, Alexandra Rauh, Mirenda Pennel i Santiago 
Sempere.



Neus Villà Jürgens

Títol: Entresòl
Idea i interpretació: Neus Villà Jürgens
Arranjament musical: Eduard Bolinches
Llums: Isra Quintero
Fotografies: Mercè Tafalla i Isra Quintero

Sinopsi

L’”Entresòl” pren vida, i mentre es manté en la frenada ens recorda que només pot estar en un lloc. Tenim 
l’opció d’obrir la porta o creuar el replà sense dissimular. Portar l’abans en l’ara i reconfigurar tot allò que ha 
estat un fantasma en el nostre cap. Per descobrir que les pors un dia desapareixen, i és... per què han 
canviat de nom.
 
És  un solo obert, construït a base de Tracks, on depenent de les circumstàncies, serán escollits un o varis 
per desenvolupar-los a través de la improvisació. Amb la voluntat que sigui un espai on tenir la possibilitat 
de triar la meva aventura. No hi ha ordre, només excuses i secrets per no enfrontar-me a la situació.

Neus Villà Jürgens, formada en dansa a Àrea, La Caldera, Mudances, Raravis, La Piconera. El 2008 
descobreix L’animal a l’esquena -Cos, creació i pensament-, en aquest marc comença a gestar un gran 
interés per indagar en totes les activitats que s’hi desenvolupen.
El 2011 forma part del projecte Souvenirs (Diafreoterapia i improvisació, Laura Dorna). Realitza com a 
intèrpret Habitat (mapping, Núria Font i Toni Mira). Ajudant de producció en L’animal Tardor Bhum!
El 2010 participa La esperanza de vida de una liebre (Laboratori investigació i creació, Pep Ramis i María 
Muñoz. És apadrinada per la Cia. Búbulus a La Caldera per crear Entresòl.
Creacions: Els germans Garse, De peus, 50 faces, Provant, L’épaisseur des choses, Déixame bostezar, 
SimVolem. 



Anna Bussey

Títol: Figura 8
Coreografia i dansa: Anna Bussey 
Música: Bajofondo Tango Club -"Forma" Luciano Supervielle
Vestuari: Anna Bussey

Sinopsi

Figura 8 és un estudi del vocabulari del tango argentí. A partir d’un procés d’abstracció figura 8 desenvolupa 
un llenguatge de moviment contemporani.

Anna Bussey 1978 (Montreal, Quebec) ha estat ballant durant els últims 15 anys a països com per 
exemple Bèlgica, Holanda, Alemanya, Dinamarca, Escòcia i Itàlia a companyies de 
dansa com Dancegroup Meekers,   la Compagnie Thor, Steptext Dance i Compania Zappalà Dansa. Ella ha 
estat realitzant la creació del seu propi treball des de fa alguns anys, i està entusiasmada per integrar-se 
en l'escena de la dansa independent de Barcelona.



Pere Faura

Títol: Dansa real ja!
Creació i direcció: Pere Faura
Intèrprets: Pere Faura
Música: Arturo Castillo

Productor: Terrassa Noves Tendències i Pere Faura. Amb la col.laboració de La Caldera.
Estrena: 1 octubre 2011. Terrassa Noves Tendències (TNT) - Terrassa

Sinopsi

Som persones artistes normals i corrents. Som com tu: gent creadors que ens s’aixecaquem tots els matins 
per estudiar, treballar o i buscar feina, gent ballarins amb família i amics, gent coreògrafs que treballaem dur 
cada dia per sobreviure i donar imaginar un futur millor per als que ens envolten. Uns ens considerem 
mésprogressistes contemporanis, altres més conservadors acadèmics. Uns som creients creiem en la 
tècnica, altres no. Uns tenim metodideologies ben definides, altres ens considerem apolítics improvisadors. 
Però tots estem amoïnats estressats i indignats esgotats pel panorama polític, econòmic i social que veiem 
al nostre voltant de la dansa, per la corrupció dels polítics, dels empresaris programadors, 
dels banquers productors... per la indefensió del ciutadà ras coreògraf independent. Aquesta situació ens fa 
mal lesiona a tots a cada dia assaig. Però si tots ens fem unimsò, podem canviar-la transformar-la. És el 
moment de moure’ns i de construir crear una societatcoreografia millor diferent. És per això 
que declarem ballem fermament apassionadament el següent:



Mireia de Querol i Duran

Títol: I think you should wear something yellow
Coreografia i dansa: Anna Mustonen i Mireia de Querol
Assistents artístics: Carles Salas, Saara Töyrylä
Amb el suport de:  La Caldera, Barcelona; Reality Research Centre, Helsinki.

Sinopsi

I think you should wear something yellow és una peça de dansa construïda a partir de la interacció entre dos 
artistes, utilitzant diferents eines i canals de comunicació. 
La primera part del procés creatiu de la peça es donà de manera simultània a dos localitzacions diferents: 
Hèlsinki i Barcelona.  Aquesta primera condició de treballar a distància (utilitzant eines com el Chat, l’Skype, 
l’email) va tenir un efecte important en la peça final, la qual es va construir fent servir els mateixos canals i 
eines comunicatives utilitzats durant el procés creatiu.
A través d’un diàleg constant, juguem a un joc de composició en l’espai i el temps. Es tracta d’un joc  de 
repetició, acumulació i variació, que també ens permet jugar amb les nostres possibilitats performatives, i 
amb el nostre repertori de coneixements de dansa acumulat amb els anys.  
I think you should wear something yellow és una peça de dansa que tracta el tema de la intimitat a través de 
converses virtuals i amb el llenguatge del cos. Quina és la diferència entre tu i jo movent-nos amb els 
nostres cossos en l’espai físic o entre tu i jo movent-nos amb les nostres ments a l’espai virtual? 

Anna Mustonen (1983) és ballarina i coreògrafa independent amb sèu a Helsinki. Ha estudiat dansa a la 
Theaterschool of Amsterdam (BA, 2003-2007) i coreografia a la Theatre Academy of Helsinki (MA, 
2007-2010 Des del 2006 ha format part del grup Und er libet, amb el qual creat diverses peces com The 
Lightness and Death of Giselle, co-dirigit per Anna-Mari Karvonen i Anna Mustonen. Al llarg del 2011 ha 
creat dos duets: Thank You For Your Love together amb Masi Tiitta i I think you should wear something 
yellow amb Mireia de Querol.

Mireia de Querol és ballarina i coreògrafa independent amb sèu a Barcelona. Ha estudiat dansa a la 
Theaterschool of Amsterdam (BA, 2003-2007) i Humanitats a l UAB, Barcelona (2000-2008). Ha treballat 
amb diversos coreògrafs com Kenzo Kusuda, Arantxa Sagardoy, Albert Quesada, Angela Lamprianidou i 
Ariadna Estalella. Ha creat dos solos, el darrer dels quals I tots els altres, ha rebut el 3er Premi del Baltic 
Movement Contest, Gdansk, Polònia. També ha creat dos duets, el darrer dels quals I think you should wear 
something yellow, co-dirigit amb Anna Mustonen.



Karen Mora

Títol: Proyecto Bartola
Idea i interpretació: Karen Mora 
Acompanyament artístic: Ana Karina García 
Assistència coreogràfica: Jorge Talquenca 
Música original: Corentin Sauvetre y Nico Mora
Agraïments: Gabriel Gálvez, Emma Kestelboim, Lorena Álvarez, Arturo Prieto i Eva Yufra.

Sinopsi 

Proyecto Bartola és una investigació sobre el “dubte”. El dubte com impuls per a l’acció i com a pas prèvi i 
imprescindible per a la certesa. Bartola juga amb l’espera i la búsqueda. “Para disipar una duda se necesita 
una acción.” Tomas Carlyle

Karen Mora, intèrpret i creadora, co-fundadora i co-directora del grup “Las Carmelas”. Des del 2004 
resideix a Barcelona on participa a tallers de Flying Low (David Zambrano, Gustavo Lesgart), contact 
improvisation (Kirsrtie Simpson) i assisteix a les classes regulars de dansa contemporània a La Caldera i a 
l’estudi de Sol Picó amb Lipi Hernández.



CollectifPops

Títol: Units
Interpretació i coreografia: Magí Serra Forasté,  Quim Bigas Bassart, Ona Fusté Cano, Søren Linding Urup i 
Joana Serra Forasté. 
Selecció musical: Pau Figueres i Pablo Gisbert. 
Il.luminació: Ana Rovira.
Escenografia i vestuari: Maria Bartrons i CollectifPops.

Sinopsi

“Per conèixer un país, cal poder il·luminar les obtusitats mentals de la gent que el pastura i fer-se una idea 
d’alló que els habitants pensen d’ells mateixos, de llur passat i de llur entorn present” Xavier Fàbregas- Les 
arrels llegendàries de Catalunya.

Units és un viatge en el que 5 persones és modifiquen constantment, per tal de crear una idea de grup i 
comunitat, al mateix moment, la resistència i l’aïllament que la mateixa unió comportar al individu.

Magí, Joana, Ona, Søren, Quim, identitat col·lectiva, les nostres històries i les experiències que ressonen, 
guien i intriguen aquest present. En el transcurs, estem descobrint el potencial del nostre futur i, alhora, 
redescobrint el passat. 

Entren a escena, es miren, es mouen i tots aquests moviments els ha de portar a algun lloc. Allí on es 
senten a gust i pertànyen.

Uns li diuen país, altres li diuen casa, altres li diuen ...

CollectifPops es va crear al 2009, amb la peça ¨de Nit al Pont de St. Agustí¨, estrenada al Festival de 
Peralada. Són 5 ballarins, procedents de Catalunya i Copenhagen, treballen col.lectivament en un sistema 
on obren la possibilitat de ser tots tant creadors com intèrprets. CollectifPops presenta el nou treball amb el 
nom de •UNITS. 



Col·lectiu Maria Montseny/Anna Rubirola

Títol: Coristes
Creació i interpretació: Maria Montseny, Anna Rubirola
Música: diversos autors
Foto: Alba Suñé
Agarïments: Jordi Prat, Alba Suñé, Hèctor Moras, Oriol Roca, Roger Roca, Teresina Pascual Recordà, Clara 
Tena, Laura Rubirola i Roger Crespo. 
Amb el suport de:

                         

                 

Sinopsi

"Coristes" vol ser una peça centrada en el concepte del segon ( i  en cap cas primer) terme, personatge, pla,  
o, en relació a aquest, els conceptes de subtext, subterfugi, subsòl, etc. Una recerca al  voltant del  concepte 
de no protagonisme; d’estar fora de focus o desenfocat; d’estar en un segon pla o d’esquena; d’estar fora de 
camp o parcialment visible. Una peça on el o la protagonista és un personatge o concepte elíptic, on només 
resten les ombres, el  paisatge de fons, les figures menys destacades, les peces subjacents. Una mirada 
sobre les coristes o grup de dones al fons, homogènies, amb la identitat difuminada.

El Col·lectiu Maria Montseny /Anna Rubirola es forma al 2005. El seu primer projecte va ser 
“CÒRPORA” (2006) , videodansa guanyadora del concurs de projectes de la Generalitat de Catalunya 2005, 
peça realitzada conjuntament amb Alejo Levis.
Al 2009 creen la peça Break Fast o de la Feble Feblesa, que es presenta a diversos festivals: Grec’09, 
LP’09 dansa…o no, Nits d’aielo i Arts, Bouesia, Dansa Ara (La Pedrera), entre altres.
Durant els anys 2009/2010 col·laboren amb el músic Miquel Àngel Marín en el projecte d’improvisació 
Contextuals, que es presenta a diversos festivals: Trenkart, Sincrònic, entre altres.
Al  març 2011 estrenen el seu nou projecte “CORISTES” al Mercat de les Flors (Barcelona) dins el marc del 
festival LP, Ex Festival de Dansa.
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