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Nascut a Cartagena l’any 1969, el
ballarí i coreògraf José Carlos Mar-
tínez és el responsable artístic de
la Compañía Nacional de Danza
(CND), càrrec que ocupa des del
2010. Després de treballar durant
més de vint-i-cinc anys al teatre de
l’Òpera de París –on va arribar a ser
intèrpret principal i estrella de la
companyia– Martínez es mostra
ara convençut i assentat en aques-
ta nova etapa de la seva carrera. 

Què es trobaran els especta-
dors que durant aquest cap de
setmana s’apropin a veure’ls al
teatre  Kursaal?

Es trobaran amb un espectacle
molt obert, amb una primera part
més clàssica i amb unes últimes
coreografies més contemporà-
nies, però sempre assequibles i
adaptats per a tot tipus d’especta-
dors. Encara més: de fet, l’espec-
tacle és tan obert que el públic par-
ticipa en l’última peça del mun-
tatge i tot! [Riu]. 

I com s’aconsegueix que el pú-
blic participi en un espectacle
de dansa com el que proposen?

Doncs en un moment determi-
nat fem pujar onze persones del
públic a ballar amb nosaltres a l’es-
cenari. És una cosa força innova-
dora i la gent s’acostuma a sor-
prendre quan van a veure un es-
pectacle de dansa i de cop i volta
es troben que s’han invertit els rols
i veuen gent del públic que puja a
ballar a l’escenari. 

El públic acostuma a respondre
i participar activament?

Oi tant! De fet, més d’un cop
hem tingut problemes perquè la
gent torni a baixar un cop ha aca-
bat la seva part. Fer participar els
espectadors crea un ambient molt
bonic i fa que la gent acostumi a
sortir somrient del teatre, que és
una cosa que sempre s’agraeix.
D’alguna manera, el que fem és
trencar la barrera que separa l’es-
cenari de la platea i fer un espec-
tacle interactiu. 

En què s’han de fixar els espec-
tadors que els vinguin a veure? 

El més important és que vingu-
in a descobrir coses i mantenir
oberta la seva curiositat. Han de
venir al teatre i deixar-se sorpren-

dre, que això és el més bonic. Jo,
quan surto d’un teatre no em que-
do amb si m’han ensenyat alguna
cosa que no hagi vist mai, sinó amb
allò que m’ha emocionat. Cal dei-
xar-se endur per les emocions i
l’intercanvi que hi pugui haver
entre el públic i els intèrprets. 

A la dansa, encara li falta apro-
par-se al gran públic?

La gent té la idea que la dansa és

molt elitista, i no és cert. De fet, des
de la CND fa temps que treballem
per trencar aquest estereotip i fer
que la dansa arribi a tot tipus de
públic. Nosaltres actuem a tot tipus
de teatres i això ens permet apro-
par-nos a públics de perfils i sen-
sibilitats molt diferents. Tal com
l’entenc, la dansa no és elitista i no
ho ha de ser mai. 

Així doncs, com hauria de ser?

Ha de ser oberta a tothom i que
permeti a la gent poder anar a gau-
dir d’una coreografia tal com van
al cinema i s’ho passen bé veient
una pel·lícula encara que no en si-
guin uns grans entesos. De vega-
des, potser fins i tot és bo anar a
veure espectacles de dansa sense
tenir grans coneixements previs,
perquè així ho vius tot per prime-
ra vegada i t’impacta més que si ho

compares constantment amb al-
tres coses que has vist abans. 

Vostè, com tants altres balla-
rins, va haver de marxar a treba-
llar a l’estranger abans de poder
ser reconegut a l’Estat. Emigrar és
l’única opció que tenen els joves
intèrprets?   

Crec que, a dia d’avui, marxar a
l’estranger és obligatori ja que a Es-
panya hi falten companyies pro-
fessionals de dansa on poder tre-
ballar, mentre que a altres països
com ara Alemanya pràcticament
cada ciutat important en té una. 
Amb aquest panorama, un cop
t’has format com a ballarí, si vols
guanyar-te la vida amb aquesta fei-
na et veus forçat a marxar a provar
sort. Aquí no hi ha la tradició de la
dansa professional, i això fa que hi
hagi una fuga constant i obligada
de talents. De fet, aquest va ser un
dels motius pels quals vaig tornar
a Espanya, per ajudar a fer que
molts ballarins, quan acabin els es-
tudis, no hagin d’emigrar i pugu-
in viure d’això.  

És possible, avui en dia, viure
exclusivament de la dansa?

Sí, i, de fet, a tot arreu és com
funciona aquest món: acabes els
teus estudis, entres en una com-
panyia on tens un contracte i vius
d’això.  De fet, jo he estat actuant
durant vint-i-cinc anys a l’Òpera de
París amb 150 ballarins més, i tots
vivíem d’això. Potser l’única dife-
rència és que allà, a diferència del
que passa actualment aquí, sí que
hi ha una voluntat política clara de
suport a la dansa que fa que això
sigui possible.  R
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Entrevista José Carlos Martínez
Director artístic de la Compañía Nacional de Danza. La companyia que dirigeix aquest prestigiós coreògraf i ballarí visita aquest cap de setmana el
teatre Kursaal de Manresa per presentar el seu darrer espectacle, que fusiona coreografies de tall clàssic amb altres de contemporànies 

«Cal deixar-se endur per les emocions»

Pep Corral Vilella
MANRESA

El coreògraf i ballarí visita aquest cap de setmana la Catalunya Central amb el darrer espectacle de la seva companyia

El coreògraf i ballarí José Carlos Martínez, ahir al seu camerino del teatre Kursaal de Manresa

MIREIA ARSO

CND

Després de la sessió d’ahir,
els ballarins i ballarines de la

Compañía Nacional de Danza faran,
aquesta tarda, la segona i darrera
actuació del seu primer pas pel Toc
de Dansa de la capital bagenca.
L’espectacle, que tindrà lloc a la
Sala Gran del teatre Kursaal, co-
mençarà a les sis de la tarda. Les
entrades per a la representació es
podran adquirir a les taquilles del
mateix equipament fins poc abans
de començar al preu de 28 euros.  
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Nova sessió, avui, a
les 6 de la tarda

«El més important és que

el públic vingui a descobrir

coses i mantenir ben oberta la

seva curiositat»

«Avui en dia, marxar és

obligatori perquè a Espanya

no hi ha prou companyies

professionals de dansa»

«La gent té la idea que la

dansa és molt elitista i no

és veritat, i des de la CND

treballem per demostrar-ho»


