
PROGRAMA DE MÀ

La llum efímera, no la podem atrapar ni controlar.
Incideix sobre tot i genera bellesa. Quan la

contemplem i ens allunyem dels pensaments, és
quan ens toca els ulls i l'ànima, llavors podem

sentir-la també dins nostre.
 

Cada dia toca el paisatge en el qual vivim de mil
maneres diferents. Si l'esperem igual que ahir,
fallem. Encara que de vegades ens sorprengui
amb el mateix espectacle de grandesa. La llum
s'escola per tot arreu. Ens acaricia i sembla que
s'emporti, així, tota cosa fosca, que rumia dins

nostre.
 

De vegades, la veiem en els altres o la portem
nosaltres. De vegades la perdem i ens quedem 
 atrapats en la seva contrària, aquella a la que

rebutgem, la que regna quan se'n va el sol. La que ens
fa petits, si no la mirem de cara. La foscor sibil·lina. 



Sokkyo es balla entre les llums i les ombres. Els Brodas
Bros, il·luminen amb el seu moviment l'espai (per mitjà
d’uns sensors que porten connectats al cos). Desilence,

que ha programat minuciosament les formes i els
colors, juguen amb els ballarins, creant conjuntament,

aquest brutal paisatge, en el qual viatges com a
espectador, immers en el color, el ritme, la música i la

dansa. Cada peça és una celebració, que obre la porta a
la reflexió, sobre què som i com ens movem en aquest

món de llums i ombres.
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