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OPINIÓ

a vida política ens
ha servit a taula en
aquest final de set-
mana dos plats forts:

el debat de la qüestió de con-
fiança al Parlament i la crisi in-
terna del PSOE. Tots dos són
prou potents per fer venir ganes
de parlar-ne, però cap dels dos
no ha quedat resolt en el mo-
ment d’escriure aquest article.
Tanmateix, hi ha un aspecte en
la crisi socialista que, crec, no
es pot deixar passar per alt.
Es pot estar a favor de Pedro
Sánchez o en contra, es pot
compartir la seva fermesa o tos-
suderia de no abstenir-se en la
investidura de Rajoy o pensar
tot el contrari, però una cosa sí
que és ben certa: el PSOE ha
entrat en un suïcidi col·lectiu.
Ho hem vist altres vegades:
quan un partit polític enfolleix i

perd els papers, quan es deixa
endur per una espiral d’auto-
destrucció, els resultats  són
sempre catastròfics.
Si Sánchez se surt amb la seva,
si pot convocar un congrés ex-
traordinari i aconsegueix ser
confirmat com a primer secre-
tari del partit, hi haurà terceres
eleccions a Espanya. ¿En qui-
nes condicions hi anirà, quan ja
s’ha posat en evidència davant
de tothom que comanda una
estructura política radicalment
dividida? ¿Com podrà demanar
la confiança dels electors si
aquest partit que dirigeix es
mostra profundament enfron-

tat entre els seus quadres en
una qüestió tan essencial com
la investidura d’un govern?
Si Sánchez perd aquest pols, si
al final de tot es veu obligat a
retirar-se o el fan fora, no hi
haurà eleccions, i per tant el
PSOE no es veurà en la tessitura
de passar per la prova de les ur-
nes, però llavors passarà una al-
tra cosa gairebé igualment greu:
es farà possible un nou mandat
de Mariano Rajoy i del PP i cal-
drà improvisar un nou liderat-
ge. ¿Quin preu pagarà per
aquests decisions? També ca-
ríssim, encara que no passi per
les urnes, perquè molts dels
seus electors no perdonaran
aquest viratge.
Les dinàmiques fratricides són
nefastes per a qualsevol orga-
nització política. Que un canvi
de lideratge s’hagi de propug-

nar utilitzant la dimissió en
bloc de la meitat d’una executi-
va –com un cop d’Estat– fa un
efecte terrible. Que vulgui fer-se
intentant evitar la consulta de
les bases queda francament
malament. Que les paraules i
les desqualificacions pugin de
to, com està passant aquests
dies, provoca el desànim i el
desconcert entre tots els afiliats
i simpatitzants.
Ja fa dies que aquest mal s’esta-
va covant. Personalment, penso
que hi ha dos tipus de conducta
que l’han anat alimentant al
llarg dels mesos i dels anys.
D’una banda, les declaracions i

les interferències de les velles
glòries desprestigiades que es
pensen que encara han de con-
tinuar dictant la llei en el rumb
del partit. De l’altra, l’aparició i
les manifestacions d’una cosa
tan nefasta com aquesta colla
de «barons» –quin terme més
terrible– que, des del seu petit
reialme, volen condicionar el
dia a dia de l’organització i el li-
deratge del primer secretari.
Tot això sense parlar de les
idees, és clar. Perquè quan es
desembeinen i s’esmolen els
ganivets, el projecte polític i les
presumptes respostes als pro-
blemes de la gent i del país pas-
sen a un segon terme. Llavors
només hi ha un corc que va fent
la seva feina: el domini de les
ambicions personals, de les en-
veges, dels egos inflamats. Qui-
na pena, tot plegat.
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«Només hi ha un corc que va
fent la seva feina: el domini de
les ambicions personals, de les
enveges, dels egos inflamats»

«Quan un partit polític enfolleix
i es deixa endur per una espiral
d’autodestrucció, els resultats
són sempre catastròfics»

QUIN ESPECTACLE MÉS TRIST

alva Sanchis és un
coreògraf, ballarí i
professor de dansa
resident a Brussel·les

des del 1995. Ha creat més de 20
peces de dansa pròpies, i també
ha col·laborat amb diversos ar-
tistes, entre ells Anne Teresa de
Keersmaker, per la companyia
Rosas. Nascut a Manresa a la dè-
cada dels 70, no hi ha actuat
mai, encara, com a professional.
Des del març del 2016 Salva
Sanchis presenta Radical Light,
l’obra amb la qual se sent més
identificat i que li faria il·lusió
representar a Manresa. Òbvia-
ment, no és gens fàcil, ja que hi
intervenen cinc ballarins i costa
pensar que els responsables del
teatre Kursaal es poden perme-
tre el luxe de dur-la tot sols. Ha
actuat diverses vegades al Mer-
cat de les Flors de Barcelona,
amb qui torna estar amb tractes
per tornar a venir, aleshores se-
gurament seria més fàcil poder
ser una nit a Manresa, ja que el
cost dels viatges i el principal de

l’estada dels ballarins quedaria
cobert pel Mercat. Una altra
possibilitat seria la de repartir
costos amb el Centre Cultural de
Terrassa o el Teatre Auditori de
Sant Cugat, que ja ho han fet al-
gunes vegades amb companyies
de fora. Seria una bona oportu-
nitat per conèixer en directe
aquest manresà amb una trajec-
tòria internacional com a coreò-
graf i ballarí de primer nivell,
que malgrat estar en el seu mi-
llor moment professional a Bèl-
gica està decidit a tornar per
acabar la carrera de Psicologia
que fa a la UOC i instal·lar-se a
Catalunya amb la seva dona i la
seva filla, amb la convicció d’es-
tar tres anys sense fer coreogra-
fia i amb serioses possibilitats de
canviar de vida professional-
ment.
En la seva biografia destaca pri-
mer com a esportista en la nata-
ció i el bàsquet. Durant l’adoles-
cència estudia interpretació a
l’Institut del Teatre de Barcelona
i segueix cursos extraacadèmics

d’acrobàcia i Aikido. L’any 1995
es va traslladar a Bèlgica per es-
tudiar a la facultat de PARTS, on
es va graduar el 1998, formant
part de la primera generació de
l’escola, de la qual avui és mem-
bre sènior, on ha donat classes
des del 2004 i és coordinador
d’estudis des de l’any 2009 i cap
de facultat del departament de
tècnica contemporània. Després
del seu projecte de graduació,
Lessthan a moment, el 1998 va
crear Underline, una peça curta
per al Centre Cultural de Belem,
a Lisboa. El 1999 va estrenar
Reckless Reckoning, un duet en
col·laboració amb Florence Au-
gendre. El 2000 va crear el solo
Gap, concebut com a estudi pre-
liminar de la peça de grup Itch &
Fear (2002). Un any després el
quintet Previous, que segons els
crítics especialitzats va marcar
un canvi de direcció envers un
llenguatge de dansa més formal
i abstracte, així com un aprofun-
diment en la recerca de la im-
provisació. Coreografia el duet

Constant Relay i va començar a
treballar en la producció de Ro-
sas Bitches Brew/Tacoma Nar-
rows, com a ballarí freelance. Hi
va conèixer Anne Teresa de
Keersmaeker, amb qui inicia
una col·laboració coreogràfica
que es cristal·litza en les peces:
Rosas Desh (2004) i Love Supre-
me (2005). Salva Sanchis va
crear vocabulari amb Rosas Kas-
sandra i Raga for the Rainy Sea-
son. Hi va presentar diverses pe-
ces pròpies. En el període 2003-
07, el seu treball es va definir per
una recerca guiada per fonts
musicals i pel jazz en particular,
a través de la qual va desenvolu-
par un estil propi d’improvisació
i de relació entre so i moviment.
El novembre del 2008 va estre-
nar la seva 15a producció: Ob-
jects in mirror are closer than
they appear, amb avenços en el
camp de la neurologia cognitiva.
També va col·laborar amb el di-
rector d’òpera Bernard Foccrou-
lle i junts van crear The Organ
Project. El 2010 va participar en

un projecte de Marc Vanrunxt,
amb qui ha dirigit la companyia
Kunst/Werk, i va treballar amb
el músic Kris Defoort. Un any
després va estrenar Now here i el
2012 Angle, un solo en col·labo-
ració amb el pianista Yutaka
Oya. El 2013 va presentar The
Phantom Layer i Islands fins a
arribar el març del 2016 amb
Radical Light. Es tracta, en opi-
nió del crític de teatre i dansa
Joaquim Noguero, de la peça
més dinàmica i més ballada de
Sanchis. La coreografia es fona-
menta en la música del duet
Discodesafinado, que fusiona
techno minimalista amb elec-
trònica experimental. Està cons-
truïda exclusivament entorn del
concepte de pulsació. És una
peça de dansa directa, densa i
no adulterada. A Radical Light,
el moviment i la música juguen
l’un amb l’altre mentre avancen
al mateix tempo. Una hora de so
i moviment sense concessions, a
120 pulsacions per minut. S’atre-
viran a portar-la?
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Disposem d'entrades per visitar el Museu Nacional 
d'Art de Catalunya. Hi podreu veure les col·lecions 
residents del museu, d'art romànic, gòtic, 
renaixement i barroc, el llegat Cambó, art modern, 
la col·leció Thyssen-Bornemisza, la de dibuixos, 
fotografia, numismàtica, gravats i cartells.

LLOC: 
Palau Nacional -Parc de Montjuïc

Visita el 
amb

Passeu per les nostres 
o�cines i obtindreu

DUES 
ENTRADES 
GRATUÏTES 

per subscriptor. 

(Oferta limitada)


