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A
mbactitud unami-
ca intel·lectual es
va presentar ahir a
Barcelona el fla-
mant director de
la Companyia Na-

cional deDansa, JoséCarlosMar-
tínez (Cartagena, 1969), que ha
abandonat el seu estatus d’estre-
lla de l’Òpera de París per em-
prendre una nova singladura al
capdavant de la formació que va
deixar –no sense desdeny– Na-
cho Duato, quan el Ministeri de
González Sinde li va exigir que
s’obrís al repertori clàssic. Amb
les idees clares i una actitud pa-
cient per dur-les a la pràctica,
José Carlos Martínez fa el seu
debut català aquest cap de set-
mana a l’Auditori de Sant Cugat,
on desitja prolongar la relació es-
table de la CND des del 1996.

Ve amb un repertori que
s’ocupa tant de la creació es-
panyola, amb una peça d’Anna-
belle LópezOchoa, comdel neo-
clàssic –amb Artifact II de For-
sythe– i el contemporani.
Sí. La meva visió de la dansa és
ballar de tot, i aquesta compa-
nyia ha de ser capaç de fer-ho
per ser el motor de la dansa a Es-
panya. Les companyies al món ja
no són clàssiques com abans: hi
està havent un perfil de ballarí
com a element de treball, amb
una tècnica de base clàssica però
que no es limita a això. Som al
segle XXI. Això és fer que evo-
lucioni la dansa. I sí, la nostra
missió és recuperar coreògrafs
d’aquí; fer possible que el públic
descobreixi coreògrafs com Jo-
han Inger, les peces del qual ja
són al repertori contemporani, i

després obrir-nos a nous estils,
que en el cas de la CND és un ca-
mí invers, abordant coses més
acadèmiques com aquestArtifact
de Forsythe, del 1984, que juga
amb el vocabulari clàssic.

Amb sabatilles de puntes.
Exacte. Ja sé que la gent pretenia
que tornéssim a les puntes, però
no es tracta de fer immediata-
ment Giselle o El llac... Estem co-

mençant a treballar i aquesta pe-
ça de Forsythe és una bona opció
per a la transició: hi tenim dues
parelles en puntes. I amés és una
manera de respectar el passat de
la companyia, ja que Duato tam-
bé la va programar.

És factible així calçar-se les
puntes en aquesta companyia
o, com assegura Ángel Corella,
vostè ho té difícil ja que

després de tants anys això farà
mal?
Fa mal, sí, però és una feina que
cal fer. I fixi’s que jo pensava que
la cosa aniria més lenta. De fet
sempre hi ha hagut classes de
clàssic a la CND, amb professio-
nals residents i convidats. Ara,
senzillament, hem afegit un
quart d’horamés per a puntes, se-
parant nois i noies. I pensi que

per a Artifact el repetidor de
Forsythe no va escollir cap dels
tres nous ballarins que arriben
de l’univers clàssic: volia una
dansamés física, amb caiguda, de
manera que va elegir gent que fe-
ia anys que no es posava les
puntes. Però és com anar amb
bicicleta, no s’oblida. Les matei-
xes ballarines s’han quedat sor-
preses d’això.

Com s’ha trobat la compa-
nyia?
Sense cap actuació prevista. Però

la dificultat no han estat els ba-
llarins, que estan motivats, sinó
la crisi. I a sobre estem sense re-
pertori perquè no podem ballar
les peces de Duato, no vol que es
representin, cosa que ens obliga
a avançar més ràpidament. No
era cert que tots els ballarins a la
companyia tinguessin el mateix
perfil. Hi ha una varietat interes-
sant per als coreògrafs que pu-
guin venir.

Entén que Duato hagi reac-
cionat trencant amb la compa-
nyia?
Entenc que li hauria agradat con-
tinuar. El que no entenc és per
què no va voler fer l’obertura que
li demanaven, convidant altres
coreògrafs. Tenia raó quan deia
que la companyia perdria la
identitat que ell li havia donat,
però no crec que tractant-se de
l’única companyia nacional fos
aquesta la que li corresponia.

Ha parlat amb ell? Com el
convencerà perquè cedeixi les
seves peces de nou?
Ens vam saludar en la projecció
del documental sobre els seus
últims dies a la CND, i no era
moment de parlar. Amb mi no té
cap problema, però cal deixar
passar temps. Ha fet declara-
cions dient que amb el nouminis-
teri estaria disposat a negociar.

Com serà El llac dels cignes
que ens munti en el futur?
Penso que l’escenografia del ba-
llet contemporani també s’ha
d’utilitzar en el clàssic. El que és
antic no és el vocabulari del ba-
llet, sinó la forma de representar-
ho. També he vist que a Espanya
hi ha una visió molt clàssica del
clàssic, però jo odio el tutú; l’im-
portant és quedar-se amb l’essèn-
cia de la peça.

El veurem ballar o coreogra-
fiar?
No està previst. Ara lameva feina
és programar i fer que el públic
tingui ganes de conèixer els
meus ballarins. c
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LLEGIU LA VERSIÓ ÍNTEGRA
D’AQUESTA ENTREVISTA A

L ’ACADEMICISME

“Ja sé que la gent
vol puntes, però
no es tracta de fer
‘Giselle’ directament’”

José Carlos Martínez es va deixar fotografiar ahir al sofà Boa de l’hotel Neri, al barri gòtic de Barcelona

“Aquí s’aprèn clàssic i es balla contemporani”

LES PRIORITATS

“No tinc previst ballar:
ara la meva feina
és donar a conèixer
els meus ballarins”

MAITE CRUZ

]José Carlos Martínez no
pot evitar lamentar la para-
doxa que es produeix en la
formació i l’escena dancísti-
ca espanyola. “A les escoles
s’aprèn només clàssic i al seu
torn només hi ha compa-
nyies de contemporani. Com
pot estranyar-nos que els
nostres ballarins siguin a
l’estranger i a la CND n’hi
hagi una majoria de fora?”,
es pregunta. Una de les seves
prioritats, nouvingut a Ma-
drid, és fer arribar als conser-

vatoris tallers de formació
contemporània. “Cal comen-
çar a fomentar aquestes in-
quietuds, no em serveix que
la forma sigui estrictament
clàssica”, afegeix aquest ba-
llarí estrella de l’Òpera de
París, que ha estat reconegut
pel Premi Nacional de Dansa
com a coreògraf.
Després d’estrenar-se amb

la CND al teatre de la
Zarzuela, al gener, li plouen
trucades de ballarins per
unir-se al seu projecte. “Però

tinc un problema: tinc el po-
tencial del personal de la
CDN (43 persones) i per por-
tar nous ballarins n’he de fer
fora d’altres. Així que primer
he de veure fins on poden
arribar els que hi ha, i així
veure a qui es renova i qui
puc portar. Ja estic parlant
amb ells: si els coreògrafs
contemporanis no els elegei-
xen per a les seves peces,
han d’optar per les puntes.
Necessito que puguin fer
una cosa i una altra”.

La nova CND fa el seu debut català a l’Auditori de Sant Cugat

José Carlos Martínez, director de la Companyia Nacional de Dansa

Cultura

“Elballarí delXXIha
depoderballarde tot”


