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Vam ballar i treballar junts al Japó, mentre miràvem i compartíem
el mateix cel. Després, vam marxar a altres llocs, vam viure les
nostres vides i vam continuar ballant i treballant sota cels diferents.
Vint-i-cinc anys més tard, ens vam retrobar i vam ballar junts pels
carrers del barri de Gràcia. Després de tants anys, la inspiració
va reaparèixer en el cos i la dansa de l’altre, la connexió era tan
profunda que ens va fer pensar que potser havíem estat compartint
el mateix cel durant tots aquests anys, malgrat la llunyania. En una
de les actuacions a Los Angeles, algú va comentar: “Tot i que sembla
que caminen separats sobre el mateix escenari, les seves ombres
ballen juntes assolint una perspectiva amplíssima”.
Potser El meu cel veí és alhora el nostre cel, el paisatge on ens
desdoblem en l’altre, el lloc on retrobem les nostres ànimes
bessones.
Un altre cop sota el cel de Barcelona, ens trobarem a l’espai on hi ha
l’escultura de Miró Lluna, sol i una estrella.
Un entorn nou, on ballarem acompanyats de la música en directe
de Nuno Rebelo i de la imponent presència de l’escultura amb el
paisatge de Barcelona com a fons.
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“El que estic cercant (...) és un moviment immòbil, quelcom que
seria l’equivalent a allò que s’anomena l’eloqüència del silenci.”

