


Viure, conviure, reviure, habitar, visitar, revisitar.
Recordar, tornar a passar pel cor. Tornar a la vida. 
Els records són perillosos. Mai no saps si expliquen la
veritat o si l’amaguen, si són reals o són una
construcció ideal del que voldríem que hagués estat.
Tanmateix, de la mateixa manera que projectam al
futur allò que voldríem ser, també projectam en els
records com de feliços voldríem haver estat. En
'Aquell carrer' no cercam la nostàlgia, ni la justificació
de qualsevol temps passat fou millor. Només cercam
entendre, trobar les claus i els codis per convertir el
fet de viure en un trànsit el més proper possible a la
felicitat, o si més no, a transitar-lo acompanyat. Mir
per la finestra o des del terrat, hores i hores, i veig
l’esforç de generacions construint les cases del barri,
del carrer. Vaig als funerals del veïns i respir una
emoció fonda, familiar, d’una sinceritat colpidora. En
seguesc el rastre i veig biografies humanes que
expliquen, com els anells a la soca d’un arbre, cada un
dels creixements del col·lectiu. "You’ll never walk
alone" canten als estadis de futbol, tot fent professió
de fe i expressant un compromís ferm i durador. Mai
caminareu sols, per dir que sempre caminarem
acompanyant-vos, tot plegat a partir d’un sentiment
de pertinença, de col·lectiu, d’agermanament, no
serem si no hi som junts. No cercam el color d’una
foto en blanc i negre, cercam les peces que quedaren
enterrades sota la pols d’un carrer i les espolsam per
construir una torre nova cada dia, envoltada de vida,
propera, digna i oberta.
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Del 26 de novembre al 20 de desembre
ESPAI EL TUB, Palma
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