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La Compañía Nacional de Danza fa l’estrena mundial de 
Sonatas, de José Carlos Martínez, al Centre Cultural 

Terrassa 
 

L’equipament terrassenc serà l’escenari escollit per la Compañía Nacional 
de Danza per presentar, dissabte 15 de desembre, l’estrena absoluta de 
Sonatas, del director José Carlos Martínez, i l’estrena de Tres preludios 
de la pròpia Compañía. 
 
Aquest espectacle forma part de la Temporada de Dansa Unnim-BBVA, 
gràcies a l’acord de col·laboració signat recentment entre Unnim Caixa i 
Unnim BBVA. 
 
La Compañía Nacional de Danza (CND), dirigida per José Carlos Martínez, comença a marcar 
un nou rumb, que s’endinsa cap als terrenys de la dansa clàssica sense perdre el repertori 
contemporani que ha fet d’aquesta companyia una de les més prestigioses del món en aquest 
camp. En aquest sentit, la CND crea un nou projecte que s’anomenarà CND Clàssica (tota una 
declaració d’intencions) i que tindrà la seva presentació oficial al Teatro Real de Madrid. En 
paraules del propi Martínez “La CND segueix avançant cap a un model obert, versàtil i proper al 
públic, que combina l’elegància i la modernitat, l’avantguarda i el classicisme, mantenint en tot 
moment el seu compromís amb l’excel·lència i la qualitat artística.” 
 
Uns mesos abans de la seva estrena oficial, el públic de Terrassa tindrà l’oportunitat de 
conèixer bona part d’aquesta proposta i el privilegi de presenciar l’estrena absoluta de  
Sonatas, del propi Martínez i una estrena de la Compañía, Tres Preludios, de Ben Stevenson.  
 
La CND ofereix un programa eclèctic que reuneix peces d’estils i orígens molt diferents, on la 
creativitat, l’originalitat i la passió en la interpretació de la Compañía Nacional de Danza queden 
patents una vegada més. 
 
Aquest espectacle forma part de la Temporada de Dansa Unnim BBVA, gràcies a l’acord de 
col·laboració signat, recentment, entre Unnim Caixa i Unnim BBVA, amb l’objectiu de donar 
suport a les activitats i accions culturals més significatives de l’Obra Social d’Unnim Caixa. En 
aquest sentit, el Centre Cultural mantindrà la seva aposta per la dansa de primer nivell 
organitzant l’única temporada privada estable de dansa a Catalunya des de fa 29 anys. En 
aquesta nova temporada, que es durà a terme durant el primer semestre de 2013, actuaran 
companyies com el Ballet Biarritz o la Compañía de David Campos, entre d’altres.  
 
Sobre la Compañía Nacional de Danza 
 
Fundada l’any 1979, sota el nom de Ballet Nacional de España Clásico, la CND va tenir com a 
primer director el ballarí i coreògraf, Víctor Ullate. El van succeir en el càrrec, María de Ávila i 
Maia Plisetskaya, fins que, l’any 1990, Nacho Duato va ser nomenat com a director artístic, 
càrrec que va exercir durant vint anys, fins al juliol de 2010. 
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La incorporació de Nacho Duato va suposar un canvi innovador en la història de la formació. 
Fins l’any 2010 va aportar 45 treballs com a coreògraf, avalats per la crítica mundial, que van 
derivar l’estil de la CND cap a un estil més contemporani, sense oblidar els preceptes clàssics.  
 
Després d’un any de transició, el Ministeri de Cultura va anunciar el nomenament de José 
Carlos Martínez com a nou director de la Compañía Nacional de Danza, el qual pren possessió 
del càrrec l’1 de setembre de 2011. 
 
Els principals objectius de la CND són fomentar i difondre l’art de la dansa i el seu repertori en 
sentit ampli, a través d’una companyia estable, oberta a tots els estils i llenguatges coreogràfics 
i a les arts del moviment en general, tant de creació espanyola com internacional, per tal de 
facilitar l’apropament de nous públics i d’impulsar la seva projecció nacional i internacional en 
un marc de plena autonomia artística i creativa.  
 
La CND2 neix l’octubre del 1999 amb l’objectiu de formar i preparar professionalment a joves 
ballarins. Actua com a nexe d’unió entre els conservatoris i escoles de ballet i les companyies 
professionals com la Compañía Nacional de Danza. 
 
José Carlos Martínez 
 
Inicia els estudis de ballet a Cartagena amb Pilar Molina. Entre 1984 i 1987 va estudiar al 
Centre de Danse International Rosella Hightower. Va guanyar el Prix de Lausanne i va 
ingressar a l’Òpera de París. El 1988 va ser elegit, personalment per Rudolf Nureyev, per 
formar part del “Cos de Ball” del Ballet de l’Òpera de París. 
 
Després de guanyar la Medalla d’Or al Concurs Internacional de Varna (1992), va ser nomenat 
Ballarí Estrella del Ballet de l’Òpera de París el 1997, la màxima categoria en la jerarquia del 
Ballet. 
 
Al llarg de la seva carrera ha rebut altres premis importants com el Prix de L’Arop, Prix 
Carpeaux, Premi Dansa & Dansa, Premi Léonide Massine-Positano, Premio Nacional de 
Dansa, Medalla d’Or de la ciutat de Cartagena, Premi Elegance et Talent France / Chine, Premi 
de les Arts Escèniques (València), Premi Benois de la Dansa per la seva coreografia “Les 
Enfants du Paradis” i Premi Dansa València. És “Comendeur” de l’Ordre de les Arts i les Lletres  
de França. 
 
Dins el repertori de José Carlos Martínez destaquen els grans ballets clàssics i neoclàssics, a 
més d’haver treballat amb la majoria dels grans coreògrafs del segle XX, des de Maurice Béjart 
a Pina Bausch, passant per Mats Ek o William Forsythe, alguns dels quals han creat peces per 
a ell. 
 
José Carlos Martínez ha ballat també a prestigioses companyies de tot el món en qualitat 
d’artista convidat. 
 
Com coreògraf ha creat: “Mi Favorita” (2002), “Delibes-Suite” (2003), “Scaramouch” (pels 
alumnes de l’escola de l’Òpera de París), “Parentesis 1” (2005), “Soli-Ter” (2006), “El olor de la 
ausencia” (2007), “Les Enfants du Paradis” pel Ballet de l’Òpera de París (2008), “Ouverture en 
Deux Mouvements” i “Scarlatti pas de deux” (2009)  i “Marco Polo, The Last Mission” pel Ballet 
de Xangai (2010) 
 
Dues estrenes al Centre Cultural Terrassa 
 
Dues estrenes, una d’elles mundial, formen part del programa que presentarà la CND a 
l’auditori del Centre Cultural de Terrassa. 
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“Tres Preludis” (1969). Estrena per la CND el 15 de desembre de 2012 al Centre Cultural 
Terrassa. Coreografia de Ben Stevenson, música de Sergei Rachmaninoff (Opus. 32, # 10, 
Opus. 23, # 1, Opus. 32, # 9).  
 
Estrenat per la Harkness Youth Company, Tres Preludis ha estat premiada,  
internacionalment, des de la seva creació per Ben Stevenson l’any 1969. L’obra està muntada 
sobre una selecció de Preludis de Sergei Rachmaninoff. Ha estat nombroses vegades 
representada per companyies d’arreu del món, incloent l’American Ballet Theater, el Ballet de 
l’Òpera de París i el Ballet de la Scala de Milà. El subtil i romàntic pas a dos se centra en els 
personatges de dos ballarins que s’enamoren mentre treballen en un estudi de dansa. Els tres 
moviments despleguen gran velocitat i intensitat en paral·lel a la passió que creix entre els 
ballarins. Tres Preludis va ser guardonat amb la medalla d’or per coreografia en el Concurs 
Internacional de Ballet de Varna, Bulgària el 1972. 
 
“Sonatas” (2012). Estrena Mundial el 15 de desembre de 2012 al Centre Cultural 
Terrassa. Coreografia de José Carlos Martínez amb música de Pare Antoni Soler (Sonates nº 
45 i 118) i Domenico Scarlatti (sonates nº 39, 159, 208, 286).  
 
La inspiració de Martínez a l’hora de crear aquesta peça parteix d’un profund estudi previ de la 
partitura musical de Scarlatti i Pare Soler. Com en una sonata, les frases coreogràfiques es 
transformen, es repeteixen i evolucionen al ritme de l’estructura musical. Podria assemblar-se a 
un “exercici d’estil”, com en el seu moment va fer Balanchine en alguna de les seves peces. 
Cada ballarí representaria un instrument musical de la “versió orquestral” de les sonates, 
interpretant la seva pròpia partitura coreogràfica. 
 
 
  
Les dades: 
 
Dansa: Compañía Nacional de Danza 
Director: José Carlos Martínez 
 
Programa: 
 
Primera part: 
- Holberg Suite. Coreografia: Tony Fabre (2000); música d’E Grieg. (18 minuts) 
- Tres Preludis (1969). Estrena per la CND. Coreografia: Ben Stevenson; música de Serguei 
Rakhmàninov. (14 minuts). 
- Descaminos de dos (2012). Coreografia: Matthia Russo i Diego Tortelli; música de Cliff 
Martínez. (9 minuts) 
 
Segona part: 
- Sonatas (2012). Estrena Absoluta Mundial el 15 de desembre de 2012. Coreografia: José 
Carlos Martínez; música de Scarlatti / Pare Soler. (25 minuts) 
 
 
Data: Dissabte 15 de desembre de 2012 
Hora: 21 h. 
Preu: 35 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Més informació: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 677 
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