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Només té 18 anys, però el seu currí-
culum fa caure d’esquena. Demà i l’1 
d’abril vinent, Pol Jiménez tornarà a 
la sala Fènix amb la seva última core-
ografia, Vaivén. Tres músics en direc-
te, tres ballarins (ell inclòs) i diver-
sos ventalls exercint de fil conduc-
tor d’històries diverses. D’emocions. 

És ballarí i sobretot coreògraf, «perquè et 
dóna la llibertat d’expressar a través del 
teu llenguatge, inculcant-lo a altres».  
Representa ‘Vaivén’ a la sala Fènix.

Pol Jiménez
Coreògraf i ballarí

EMERGENTS

  

Un precoç talent de la dansa
«El vano és un element del flamenc 
que dóna molt joc. En aquesta peça 
hi ha una part més teatral en què té 
un ús més convencional. Però tam-
bé l’utilitzem com a instrument rít-
mic. I per donar aire, no només en 
sentit literal. El meu plantejament 
era treure-li tot el partit possible. I 
veure què passava», explica l’artista 
barceloní.
 I el que passa és que el públic al fi-
nal acaba aplaudint, dret. Per cert, 
l’elenc el formen més joves emer-
gents formats al Conservatori Profes-
sional de Dansa de Barcelona i del de  
Música del Liceu.
 La seva vocació va ser d’allò més 
prematura. Diu entre rialles que la 
seva mare li explica que quan ja es-
tava al seu ventre «tot era acostar-se 
al bafle, sentir música i començar a 
moure’s. S’allunyava, i parava». Des 

de sempre va saber que volia ser balla-
rí professional. «Ho he tingut així de 
clar. No he canviat de xip. I els meus 
pares m’han recolzat des de petit». Als 
7 anys ja estudiava dansa i música, als 
12 va entrar al Conservatori i aviat va 
començar a rebre beques i guardons, 
com el del Ballet Nacional d’Espanya 
al Certamen de Coreografia de Dansa 
Espanyola i Flamenca de Madrid, per 
Subconsciente.
 
MÉS QUE ‘BAILAOR’ / Era l’any 2011. I no-
més dos anys després va participar 
també com a coreògraf de l’Institut 
del Teatre de Barcelona en l’Assem-
blée Internacional a Toronto, orga-
nitzada per l’Escola del Ballet Nacio-
nal del Canadà. Va aconseguir també 
el premi de grup com a coreògraf per 
En el Corral. I a la Convocatòria Nacio-
nal de Dansa de Castelló va obtenir el 

ra la valentia i l’obertura de mires de 
cracs com Israel Galván, «que venint 
del flamenc més tradicional va apos-
tar per la innovació». Valora la seva 
«sinceritat i humilitat». Que no es 
vengui a la comercialitat. «El que és 
important no és donar-te a conèixer, 
sinó la teva manera d’expressar». In-
sisteixo: només té 18 anys. H

premi Especialitat de Flamenc.
 En realitat, els seus primers passos 
els va fer en el ball clàssic i en el con-
temporani. «Però el flamenc és una 
cosa que et surt de dins. Encara que 
jo no em vull classificar només com a 
bailaor. M’agrada tota la dansa».
 El seu objectiu és trobar «una per-
sonalitat, un estil, un espai». Admi-

33 El jove Pol Jiménez, amb un dels vanos de la seva obra.

FERRAN SENDRA

Pluja 
d’estrelles  
a palau 
3Zubin Mehta obrirà el Festival 
Jardins de Pedralbes el 12 de juny
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E
l  F e s t i v a l  J a r d i n s  d e 
Pedralbes es fa fort en la no-
drida oferta musical de l’es-
tiu barceloní. En la seva se-

gona edició, la mostra ratifica la se-
va aposta pel refinament i el bon 
gust proverbial dels certàmens esti-
vals empordanesos a través d’un car-
tell ple de grans estrelles. El festival 
alçarà el teló el 12 de juny amb el ca-
rismàtic director Zubin Mehta al 
capdavant de l’Orquestra del Mag-
gio Musicale Fiorentino, i l’abaixarà 
el 10 de juliol amb l’incombustible 
crooner Paul Anka. Entre l’un i l’altre 
hi haurà deu actuacions més, més 
dues més que encara estan pendents 
de confirmació, segons va avançar 
ahir el director de la mostra, Martín 
Pérez.
 L’any passat, el festival va convo-
car als jardins del Palau Reial més 
de 17.000 espectadors en els set con-
certs de la seva programació. Per a 
aquesta segona edició, el certamen 
creix de forma considerable amb 
l’objectiu de consolidar-se com a no-
va gran referència de l’estiu musical 
de Barcelona. No es tracta, per des-
comptat, d’una cita on prevalgui el 

risc o l’experimentació, sinó l’aplom 
dels valors segurs. Concha Buika (14 
de juny), Raphael (17), Simple Minds 
(25), Kool & The Gang (26), Tom Jo-
nes (30), Blondie (2 de juliol), Geor-
ge Benson (4), Russian Red (6) i Je- 
thro Tull amb Ian Anderson (7) com-
pleten el cartell amb Carla Bruni, 
l’actuació de la qual, el 16 de juny, 
ja havia estat anunciada en dates 
prèvies. El festival, segons va expli-
car Pérez, compta per a aquest any 
amb un pressupost de 2,1 milions 
d’euros i un gran ventall de preus 
en les entrades, perquè van dels 15 
euros fins als 197 que costen les lo-
calitats nobles del concert que ofe-
rirà Mehta.

UN ALTRE ESCENARI / A més a més de l’es-
cenari principal, situat a sobre de l’es-
tany ovalat i al costat del Palau Reial, 
hi haurà un segon escenari al village 
on actuaran, a manera de teloners, 
cantants i formacions de l’escena ca-
talana com Maria Rodés, Ramon Mi-
rabet, Màia, Judit Neddermann o Au-
sells. Per rematar el toc de classe, els 
germans Torres, del famós restau-
rant Dos Cielos, oferiran una propos-
ta gastronòmica per degustar tant 
als jardins com a dins del Palau. H 

CARTELL DE LA SEGONA EDICIÓ

ZUBIN METHA 12 de juny. CARLA BRUNI 19 de juny.

BLONDIE 2 de juliol. SIMPLE MINDS 25 de juny.

TOM JONES 30 de juny. PAUL ANKA 10 de juliol. GEORGE BENSON 4 de juliol.
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