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V
estit amb la se-
va sempiterna 
samarreta de 
màniga curta 
que marca la 
seva figura, Ra-
fael Bonache-

la descendeix des del seu despatx 
a la imponent seu de la Sydney 
Dance Company (SDC), al moll 4 
de Hickson Road. El mar envolta la 
instal·lació i des dels finestrals es veu 
l’espectacular Harbour Bridge. El ba-
llarí i coreògraf català (la Garriga, 
1972), director de la companyia aus-
traliana des del 2008, està a punt de 
començar un dels assajos del seu tre-
ball Emergence, inclòs al nou especta-
cle De Novo que s’acaba d’estrenar a 
Sydney.
 El dia és calorós i el sol il·lumina 
l’ampli local que alberga la cafete-
ria de la instal·lació i les quatre sales 
veïnes en les quals es desenvolupen 
classes de diverses disciplines, des 
del ballet fins al hip hop. És un marc 
ideal per deixar via lliure a la ima-
ginació i experimentar amb projec-
tes. A Emergence ha fusionat el seu art 
amb el de la cantautora Sarah Blas-
ko, el compositor Nick Wales i el dis-
senyador de moda Dion Lee. El suec 
Alexander Exman i l’australiana La-
rissa McGowan aporten, a més, dues 
noves coreografies. 
 És només un esglaó més de la se-
va tasca al capdavant de la compa- 
nyia australiana. L’impacte de la se-
va feina a la SDC, a la qual s’ha en-
tregat fins al punt d’aparcar el seu 
projecte amb la Bonachela Dance 
Company de Londres, ha merescut 
el reconeixement de la comunitat 
artística i social de Sydney on està 
considerat com una de les 100 perso-
nes més influents de la ciutat. L’any 
passat va ser nomenat director fins 
al 2014 de l’Spring Dance, festival 
internacional que es programa a 
l’agost en tres sales de la Sydney Ope-
ra House i atrau les figures més inno-
vadores d’aquest art. 
 Bonachela se sent feliç que la pro-
jecció internacional de la seva crea-
ció hagi estat reconeguda al seu pro-
pi país. Fa uns dies va rebre la Creu  
d’Oficial de l’Orde del Mèrit Civil 
d’Espanya que atorga el Ministe-
ri d’Afers Estrangers. Però res el dis-
treu de la que és la seva obsessió: se-
guir amb la renovació de la seva com-
panyia en un espai tan màgic. «A 
vegades, quan penso que vinc a treba-
llar a un lloc tan privilegiat gairebé ni 
m’ho crec», diu sense falsa humilitat 
aquest artista que ha desenvolupat la 
seva carrera a salts de gegant.

Dansa als antípodes
El ballarí de la Garriga i coreògraf de Kylie Minogue ha renovat la poderosa Sydney 
Dance Company i dirigeix el prestigiós festival Spring Dance de l’Opera House

PER césar lópez rosell

sintonitzar amb aquesta afició. Fins 
que algú el va incitar a veure els capí-
tols de Fama. «Un dels moments més 
emocionants de la meva vida va ser 
conèixer l’any passat Debbie Allen, la 
professora de la sèrie. Va venir a Syd-
ney i va visitar la seu de la compa- 
nyia. Quan vam estar sols, li vaig dir: 
‘Si sóc ara aquí és gràcies a tu’. Li vaig 
recordar la seva cèlebre frase: ‘Si vols 
fama, l’hauràs de suar’, un estímul de 
la cultura de l’esforç per conquistar 
metes».
 Va haver d’esperar als 15 anys per-
què els seus pares l’autoritzessin a 
viatjar a Barcelona, on va començar 
a rebre classes. No va trigar gaire a 
presentar-se a unes proves de Lanò-
nima Imperial i ingressar a la com-
panyia: «No tenia gaire idea del que 
s’hi coïa, però gairebé sense temps 
de pair-ho me’n vaig anar de gira 
amb ells per Europa». Després, grà-
cies a una beca, es va mudar a Lon-
dres, on l’emblemàtica Rambert li 
va oferir un contracte. La seva for-

ma d’entendre la dansa va cridar 
l’atenció de Kylie Minogue i Tina 
Turner. Amb Kylie va treballar en-
tre el 2002 i el 2008 en la posada 
en escena de les seves gires Fever i 
Showgirl i en l’elaboració dels seus 
vídeos. «No m’havia passat mai pel 
cap col·laborar amb ella ni amb cap 
altre artista pop. Va sorgir i vaig deci-
dir llançar-me», explica.
 Aquesta experiència, assegura, 
va ser clau. «Sobretot em va donar 
molta confiança». I no descarta repe-
tir, encara que té clares les diferèn-
cies: «Quan treballo amb Kylie inten-
to treure el millor d’ella com a artis-
ta. Ella sap que no és ballarina però 
té un gran potencial expressiu i sen-
sual. En els meus projectes de dan-
sa contemporània mostro les meves 
emocions i tot el que suposi la màxi-
ma expressió de mi mateix».
 

Munts de projectes

Bonachela va arribar a la SDC sense 
planejar-ho. Havia acceptat una ofer-
ta de la companyia el 2008 per crear 
l’obra 360°com a coreògraf convidat 
i el seu treball va agradar tant que la 
junta de rectors li va proposar diri-
gir el centre. La mort en un accident 
de la seva amiga Tanya Liedtke, aca-
bada de nomenar directora, havia 
deixat sense responsable la compa- 
nyia. El repte era considerable perquè 
el ballarí català havia d’abandonar 
Europa i el compromís amb la se-
va mateixa formació. «Però no m’ho 
vaig pensar gaire. M’oferien dirigir 
una companyia amb 16 ballarins en 
què havia de ser coreògraf resident, i 
podia convidar altres creadors». Des 
d’un anquilosat estil neoclàssic, la 
SDC ha evolucionat a un llenguatge 
contemporani de referència.
 L’artista té la seva lectura de la 
crisi. «La falta d’ajudes acabarà amb 
molts projectes, tot i que a la dansa mai 
se li han donat gaires diners. La cultura 
necessita els governs per subsistir, però 
és important buscar altres vies, des del 
patrocini fins a la implicació del pú-
blic». Ell mateix, seguint un model 
americà, està immers en la captació 
de fons per a la SDC ballant en gales 
benèfiques, ja que els diners privats 
suposen per a la seva companyia més 
del doble que els públics.
 Bonachela va visitar el Mercat de 
les Flors el 2006 i el 2008, i espera 
tornar tant en la seva programació 
com en la del Grec. El rei de la dan-
sa de Sydney somia dirigir algun dia 
una companyia espanyola, però això 
queda lluny perquè els projectes 
s’amunteguen sobre la seva taula. H

«Fa un any vaig 
conèixer a Sydney 
Debbie Allen, la 
professora de ‘Fama’, 
i li vaig dir: ‘Si sóc 
aquí, és gràcies a tu’»

Bonachela, al Sydney Opera House.
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 El primer el va fer deixant la com-
panyia catalana Lanònima Imperial 
per anar-se’n a Londres i acabar reca-
lant, amb només 20 anys, en la pres-
tigiosa Rambert Dance, ser més tard 
el coreògraf de Kylie Minogue i altres 
artistes pop, fundar la seva pròpia 
companyia i acabar volant a milers 
de quilòmetres per iniciar una aven-
tura tan estimulant com la de dotar 
la SDC d’un segell contemporani.
 Rafael es va criar en un poble on 
no hi havia escoles de dansa. Els 
seus pares treballaven a la indústria 
tèxtil i cap dels seus tres germans 
es va sentir atret per aquest art. Per 
a ell en canvi era natural. «He si-
gut sempre un addicte al moviment i 
amb els altres nens del barri muntava 
balls a l’escola a l’hora del pati. Les me-
ves referències no eren El llac dels cig-
nes ni la dansa contemporània, però si 
els videoclips», recorda. El jove dan-
saire havia memoritzat el Thriller 
de Michael Jackson i sorprenia els 
seus companys, que no acabaven de 
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