
va convocar els mitjans per anunci-
ar la imminent impugnació d’una 
enquesta. Davant la pressió ambi-
ental, envoltat de subornats i perse-
guit pel seu propi passat, Rajoy ja no 
pretén ni dissimular: el PP necessita 
desesperadament el conflicte català 
como si fos un jonqui. Ja només que-
da una carta per fumigar tants zom-
bis amb les butxaques plenes, i és 
la monodosi diària de xoc de trens, 
com més violent millor: per això el 
PP ha anat corrent a reactivar el pro-
cés, i de passada unir-lo de nou amb 
la seva calculadíssima prohibició.

Una col·lisió somiada

Sempre s’ha dit que el PP era una fà-
brica d’independentistes, i el que 
hem descobert ara és que ho és de 

manera absolutament conscient i 
planificada. La crisi catalana, regula-
da com ha volgut, serveix ja en qual-
sevol lloc i moment per tapar qualse-
vol vergonya. Així és la nova recepta 
mariana per sobreviure al seu últim 
trànsit: en una mà un rosari per dis-
culpar-se sobre la marxa i posar el 
comptador a zero, i en l’altra una il-
legalització, la que sigui, per atiar 
la col·lisió somiada a Catalunya. Al 
fons de l’escenari ja apareix la cua 
de Pablo Iglesias, que veu com la se-
va cada vegada més pròxima victò-
ria electoral es gesta, gratuïtament i 
sense cap esforç, en els telediaris de 
cada nit. No fa falta cap campanya. 
N’hi ha prou amb el tuf de cadàver 
que desprèn aquesta Espanya que ja 
només sap demanar perdó. Tapeu-
vos el nas, que ja queda poc. H

N
o hi ha res com el catoli-
cisme: posseeix la fórmu-
la màgica per expiar el 
Mal amb una sola parau-
la. Acorralats per les mun-

tanyes d’imputats que s’acumulen 
al carrer Génova, els assessors del 
plasma han recorregut finalment a 
la tàctica més vella del món per gua-
nyar temps i de passada trobar solaç 
en la clemència de nostre Senyor. 
«Ho sento molt, no tornarà a pas-
sar»: així pretén dissimular Rajoy 
l’enèsim riu de porqueria que surt 
de les seves clavegueres, seguint l’es-
tela d’aquell pioner Joan Carles I 
quan encara no sabíem que el seu 
perdó de cartró-pedra, com el dit de 
Mou, ens assenyalava el camí. Per 
descomptat, no es tracta de cap pe-
nediment sinó tan sols d’un engi-

nyós miratge que intenta fer passar 
la prepotència com a humilitat, com 
ja havia intentat Esperanza Aguirre 
la vigília presentant-se a tota veloci-
tat com una penedida, això sí, des-
prés de la setena imputació d’algú 
del seu entorn.
 La supuració de les noves escom-
braries ha servit almenys per desco-
brir que en paral·lel a l’oasi català 
n’hi havia un de madrileny, que se 
suma a uns quants més, on el PP bat 
cada hora la seva pròpia plusmar-
ca mundial de lladronici per metre 
quadrat. Però l’expiació presiden-
cial ja no és suficient per calmar el 
respectable, i per això era necessa-
ri treure del barret de copa el conill 
que no falla mai. Així va ser com, mi-
nuts després del penúltim festival 
d’imputats, Soraya es va il·luminar i 

L’Espanya 
del perdó

Ernest Folch
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«Lleida serà capital de la 
dansa urbana d’Europa»

Amb tres anys, les classes de dansa clàssi-
ca la van introduir en un món del qual ja 
no s’ha mogut. El ball és el modus vivendi 
d’aquesta lleidatana de 35 anys i la seva for-
ma natural d’expressió –afirma–. De la clàs-
sica va passar a la dansa contemporània, les 
sevillanes, el jazz i la dansa africana. Als 18 
anys, en una convenció d’aeròbic, va desco-
brir la dansa urbana, el ball de la cultura 
hip hop per al qual s’ha format a Nova York, 
Los Angeles, París, Londres i Zuric. Ha dan-
sat amb ballarins que acompanyen Justin 
Bieber o Janet Jackson –i abans Michael–. És 
fundadora i coreògrafa d’Angels, el grup fe-
mení campió d’Espanya de dansa urbana.

–¿Com defineix l’estil hip hop?
–Hip hop és un moviment, una cultura, 

at molt, avui hi ha gent de totes les edats 
i professions. Entre els més de 400 alum-
nes que tenim hi ha mossos d’esquadra, 
infermeres, advocats, joves estudiants, 
adolescents, funcionaris de presons... Hi 
ha més dones que homes, però a ells cada 
vegada els veiem més. La dansa urbana es-
tà vivint el seu moment d’efervescència, 
i en part ha estat gràcies a les sèries nord-
americanes, on apareix amb freqüència, 
i a internet.

–El nom de l’escola que dirigeix vostè, 
Dancescape, convida a evadir-se ballant. 
¿És el sentit que li van voler donar?
–Quan la vam obrir el 2003, amb el meu 
soci i també ballarí Xavi Blanco, el nom 
va sorgir de la nostra manera de viure la 
dansa: com una escapada, perquè així és 
com et sents quan balles; i com una mane-
ra d’animar la gent que balli, com dient li: 
escapa’t a ballar.

–¿Quin és el seu palmarès?
–Jo, de manera individual, no he compe-
tit. Ara sóc coreògrafa de les campiones 
d’Espanya, Angels, per segon any conse-
cutiu. Fa 12 anys que competeixen amb 
premis obtinguts en diferents certàmens 
nacionals i internacionals.

–The Best On és el campionat internacio-
nal de companyies europees de dansa ur-
bana i l’organitza Dancescape. Tindrà lloc 
el 8 de novembre al Teatre de la Llotja de 
Lleida. ¿Qui vindrà?
–Vindran companyies de Bèlgica, Alema-
nya, Polònia i tot l’Estat. Altres anys han 
vingut companyies de França, la Gran 
Bretanya i altres països. És el certamen de 
referència de companyies professionals 
de dansa urbana d’Europa, i un dels que 
concedeixen un premi més gran: 6.000 
euros per al primer classificat. Lleida se-
rà la capital de la dansa urbana d’Euro-
pa. Farem una festa de gala la mateixa nit 
de dissabte, i l’endemà s’organitzarà un 
workshop amb el jurat internacional, amb 
Chris Martin, Pat Cruz i Kevin Nguyen, co-
reògrafs d’una de les companyies de dan-
sa urbana més importants. 

–¿Perquè la gent s’animi a ballar?
–¡És clar! Si la dansa, en general, està tan 
poc valorada, malgrat el sacrifici i les ho-
res d’assaig que té al darrere, és en part 
perquè és una gran desconeguda. The Best 
On és un espectacle i una oportunitat de 
conèixer la dansa urbana, amb la queal la 
gent gran es rejoveneix, es cremen calori-
es, es fan amics i està de moda. H 

una forma de vida que va néixer als anys 70 
als carrers del Bronx com una forma de rei-
vindicar-se llatins i americans, d’expressar 
les desigualtats que vivien en aquells su-
burbis de la ciutat de Nova York.

–¿Ho feien ballant?
–Hi ha tres pilars que defineixen el hip hop: 
la pintura, a través dels grafits; la música, 
i el ball, que primer va ser el breakdance 
i que més tard va donar pas a altres estils 
com l’old school, el locking, l’up & lock, 
l’scooby doo, l’stop and go o l’sleeter rabbit, 
tots ells dins de la dansa urbana.

–¿Qui balla totes aquestes coses a Lleida?
–Doncs a la nostra escola, ara mateix, hi ha 
alumnes de 3 a 70 anys. El perfil ha canvi-
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Coreògrafa de dansa 
urbana. És la seva passió, 
la seva feina i el ball que 
el moviment del hip hop 
va inspirar a Nova York
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