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El coreògraf català que va instruir Kylie
Minogue mostra tres peces al CCCB

Rafael Bonachela
debuta a BCN amb
‘Dies de dansa’

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

Rafael Bonachela, exballarí
i coreògraf català que ha

triomfat a Londres, on treballa amb
la Rambert Dance Company, mos-
trarà per primera vegada les seves
creacions a Barcelona gràcies a Dies
de dansa. Ell és un dels 22 creadors
que entre avui i diumenge presenta-
ran 30 peces breus en aquesta origi-
nal proposta protagonitzada aquest
any per 98 ballarins de diferents pro-
cedències. L’objectiu és oferir espec-
tacles de dansa de qualitat, gratuïts i
per a tots els públics, en diferents es-
pais de la ciutat: Piscines Municipals
de Montjuïc, Espacio Cultural de Ca-
ja Madrid, Pavelló Mies van der Ro-
he, Fundació Joan Miró, CaixaFo-
rum, Pati Maning, Macba, Museu
d’Art Contemporani de Catalunya
(MACBA), Centre de Cultura Con-
temporània (CCCB). Com a novetat,
Sitges s’hi incorpora i acollirà diver-
ses peces a la plaça de la Fragata.

«És la primera vegada que treba-
llo per a un espai urbà i m’agrada»,
va reconèixer ahir Bonachela, que
prepara una coreografia específica
per al CCCB per a dos ballarins, de
15 minuts. Es podrà veure diumen-
ge (17.00 hores) però abans mostrarà

dues peces anteriors, a l’escenari del
CCCB. Existeix un gran contrast en-
tre totes dues. E2 7S (avui, 22.30 ho-
res) és una obra intensa i plena
d’energia guanyadora de diversos
premis a Nova York, mentre que
Irony of fate té una altra atmosfera i
està protagonitzada per una ballari-
na i un violinista (demà, 22.30 ho-
res). «Treballar a l’aire lliure –expli-
ca– dóna una gran sensació de lli-
bertat. Tot és més directe i instan-
tani, com les reaccions dels que
passen i es queden mirant en els
assajos».

q OXIGENACIÓ
Bonachela, que somia tornar a Bar-
celona i tenir companyia pròpia, tro-
ba a faltar cares noves en el panora-
ma coreogràfic català. «Si comparo
l’oferta actual amb la de fa 16 anys,
les coses no han canviat tant. Em
preocupa que no es doni suport als
joves, que no hi hagi oxigenació». El
guanyador del premi Turner de dan-
sa porta una doble vida, ja que alter-
na els seus treballs amb Rambert
–on va ballar durant 12 anys i del
qual ara fa un any que és coreògraf
associat– amb col.laboracions en el
món del pop. S’hi va iniciar assesso-
rant Kylie Minogue sobre com mou-
re’s en vídeos i a l’escenari. Des

d’aleshores no para de rebre propos-
tes d’aquest sector que ell adminis-
tra tan bé com pot. «En el pop es
mouen molts diners. Gràcies a això
sóc dels pocs coreògrafs que finan-
cen els seus propis projectes», diu
satisfet.

Dies de dansa ofereix una àmplia
panoràmica de la dansa contem-
porània actual, que inclou des de
Membros Cia. de Danza del Brasil,

que introdueix hip-hop, fins a Ziya
Azazi, ballarí turc amb la seva poèti-
ca visió dels dervixos dansaires. Per
part catalana hi figuren Nats Nus,
Senza Tempo, Jordi Galí i Jordi
Cortés.

D’Alemanya vindran Jo Fabian, Jo-
han Lorbeer i Maren Strack, amb
performances que desafien l’intel.lec-
te. I els gal.lesos Sean Tuan John
aposten per l’humor.<

33 Bonachela, ahir, durant un descans en els assajos del CCCB.

MAITE CRUZ UN GUARDÓ
QUE MEREIXEN
MOLTS BALLARINS

La concessió a Maia Plissetskaia
i Tamara Rojo del premi Príncep
d’Astúries ha establert les bases
per equiparar la dansa a totes les
arts a què ha estat unida des de
sempre. Però la satisfacció que
ens proporciona aquesta distin-
ció no ens ha de fer oblidar que
és responsabilitat de tots –balla-
rins, coreògrafs, educadors, insti-
tucions– unir esforços per arribar
a les nostres metes.

Aquest guardó s’ha de veure
com el reconeixement a una tra-
jectòria que ha marcat l’evolució
de la dansa. Plissetskaia ha estat
una gran artista, amb una sensi-
bilitat i una força interpretatives
que l’han fet ser un referent per a
diverses generacions.

En el cas de Rojo, el premi serà
un bon impuls per tirar endavant
en la seva carrera i per obrir-se
nous camins, però, a la vegada,
servirà d’estímul als joves balla-
rins. Molts elements uneixen els
grans artistes però, sobretot, el ri-
gor, el treball i la passió. Rendei-
xo un homenatge als ballarins
que he conegut al llarg dels anys,
tant aquí com fora d’Espanya, i
que pel seu treball i entrega me-
reixen ser premiats, a pesar que
no són coneguts pels mitjans de
comunicació.
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