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eient la pla-
ça del Vi
dissabte a la

tarda, curulla de mai-
nada, impacients, il-
lusionats, inquiets,

frisant per accedir al Teatre Muni-
cipal, quedava clar que el Slava’s
Snowshow és, possiblement, l’es-
pectacle que més expectatives ha
creat en aquesta edició de Tempo-
rada Alta. No és gens estrany. La
promesa de rituals màgics, joc,
fantasia, bombolles, pilotes ge-
gants i una tempesta de neu són re-
clams poderosos. Des de dijous i
fins diumenge han estat un total de
sis funcions en què el pallasso rus,
considerat el millor del món, ha
desplegat, amb la seva companyia,
tot el seu imaginari, generós de
sensacions, emocions i composi-
cions visuals, però una mica mi-
grat de contingut, un punt feble en
la construcció. És una de les po-
ques coses que es poden retreure a
un espectacle que és, eminent-
ment, una experiència estètica, un
viatge que comença amb la platea i
l’escenari del Municipal colgats de
«neu», amb una llum crepuscular
que canvia l’aspecte usual de la sa-
la, per la necessitat de despenjar
les làmpades habituals del teatre, i
la remor urgent d’un tren que re-
muga impacient, mentre espera
que tots els passatgers espectadors
ocupin els seus llocs.

Finalment, comença la travessia
per un món glaçat, a vegades ama-
ble, a vegades inquietant. No hi ha
cap fil conductor que lligui els nú-
meros –ni falta que fa–, que a vega-
des no són més que imatges, flai-
xos, excepte la presència dels ma-
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teixos pallassos, éssers desubicats,
anàrquics, ximples, divertits, amb
un domini del gest prodigiós que
els permet confegir meravelles
com ara a conversa telefònica
d’uns amants, o el comiat d’una al-
tra parella, recreada per un sol pa-
llasso, virtuós del mim, amb l’ajut
d’un penjador, un barret i una ga-
vardina. L’escenografia monu-
mental, el vestuari acolorit i creant
forts contrastos, la il·luminació
exacta i, sobretot, la tria musical,
pensada per apel·lar directament a
les emocions del públic –sonen en
un volum estratosfèric peces com
Carros de foc o Carmina Burana–
són factors que expliquen la con-
tundència de l’espectacle i l’ex-
cel·lent impressió que causa en la

majoria dels espectadors. Una ge-
nuïna tempesta de neu creada a ba-
se de watts de llum, ventiladors ge-
gants i confeti, llançats literalment
contra el públic, és el preludi d’un
final apoteòsic en què la platea es
transforma en una mena de Chi-
quipark gegant en el qual públic de
totes les edats malda per mantenir
en l’aire quatre immenses pilotes
de colors, i els seus satèl·lits, nom-
brosos globus de colors. Mentres-
tant, des de l’escenari, o les llotges,
els pallassos es miren el desori pa-
cients, amb una barreja d’indul-
gència, sorpresa i comprensió, en
una de les millors imatges de l’es-
pectacle. I el magnífic Blue cana-
ry, que encara ressona i ressonarà
durant temps en el nostre record.

Tempesta visual
� Autor: Slava Polunin

Direcció: Victor Kramer i Gary
Txerniakhovskii
Intèrprets: Artem Zhimolo, Vest
Aelita, Oleg Lugovskoi, West
Bradford, Iuri Musatov, Fiodor
Makarov, Alexandre Frish,
Christopher Lynam i Francesco
Bifano
Lloc i dia: Teatre Municipal de
Girona, 24 d’octubre del 2009. 1a
sessió

DANI CHICANO

circ | «slava’s snowshow»

Interpretant l’inoblidable Blue canary, a l’escenari del Municipal. / M. LLADÓ
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Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

CALDES DE MALAVELLA
Dia: 3 de novembre de 2009
Horari: de 8:30 a 11:30 h (Ref. 2607587) 
Carrers afectats: (B. STA. CECLINA, C-35) 

LLAGOSTERA
Dia: 3 de novembre de 2009
Horari: de 8:30 a 11:30 h (Ref. 2607587) 
Carrers afectats: (C-35, VEÏNAT LLOBATERA, VEÏNAT LLOBA-
TERA (A)) 

RIUMORS
Dia: 4 de novembre de 2009
Horari: de 8:30 a 13:30 h (Ref. 2605879) 
Carrers afectats: (CAMP CIRECONSANA, ELS ASPRES, 
MAS BATLLE, PARATGE ESTANY ROBAT, PARATGE VINYA 
GRAN) 

CAMPLLONG
Dia: 8 de novembre de 2009
Horari: de 7:00 a 10:00 h (Ref. 2591841) 
Carrers afectats: (CAN BORRELL, CAN MAI, CAN PIFERRER, 
MAS PORTELL) 

FORNELLS DE LA SELVA
Dia: 8 de novembre de 2009
Horari: de 7:00 a 10:00 h (Ref. 2591841) 
Carrers afectats: (ALZINES, ANTONI GAUDÍ, BARCELONE-
TA, CAMÍ DE CAN PONS, CATALUNYA, CATERINA ALBERT, 
DELS AVELLANERS, GAUSFRED LLONCH, GAUSFRED 
LLONG, ISAAC ALBÉNIZ, MARIÀ FORTUNY, MARTÍ I POL, 
MAS CASAS, MAS DEULLONDER, MAS EL MOLÍ, MAS LA 
MUGA, MAS MACIÀ, MAS ROSET, MERCÈ ROURA, MN. CIN-
TO VERDAGUER, NARCÍS MONTURIOL, NOU, ONYAR, ONZE 
DE SETEMBRE, PASSATGE DELS HORTS, PEP VENTURA, 
PLCA. LA PLACETA, POMPEU FABRA, RAMON VAYREDA, 
RENAIXENÇA, RIU, SALVADOR ESPRIU, SANT CUGAT, SANT 
JORDI, VICENS VIVES, ZONA DEL RAVAL) 

RIUDELLOTS DE LA SELVA
Dia: 8 de novembre de 2009
Horari: de 7:00 a 10:00 h (Ref. 2591841) 
Carrers afectats: (MAS FALGUERES, MAS GINÈS, MAS GIRO-
NÈS) 

LA VALL D’EN BAS
Dia: 8 de novembre de 2009
Horari: de 7:30 a 12:30 h (Ref. 2602275) 
Carrers afectats: SANT ESTEVE D’EN BAS (ARMENGUER, DE 
VIC, EUGENI D’ORS, FELIP CAMPANER, FERNANDO LAPAR-
TE, JOAN MARAGALL, MAS CAN GIL, MAS CASTELL NOU, 
MAS LA PORRA, MAS RAFALOT, PISCINA, PUIGSACALM, 
SANTA COLOMA, SECRETARI REYNÉS, VELL)

Comunica als seus clients i al públic en general de les po-
blacions a sota indicades que, amb la finalitat de seguir 
invertint i millorant la qualitat del servei elèctric, cal-
drà interrompre el subministrament d’energia, al lloc, el dia 
i les hores que a continuació es detallen:
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● Girona. El periodista i escriptor Pius Pujades va pre-
sentar ahir, a la sala Miquel Martí i Pol de la Funda-
ció Valvi, la reedició del seu llibre Trenta cares, tren-
ta creus i una de canto, publicada per CCG Edicions
com a títol quinzè de la Biblioteca Fundació Valvi
sobre clàssics gironins. En la presentació, el perio-
dista i escriptor Miquel Pairolí va destacar l’amenitat
d’un volum «ple de detalls i anècdotes». A la imatge,
Pius Pujades flanquejat per Pairolí (en primer terme)
i Joaquim Vidal. / C.R. / FOTO: JORDI SOLER

GIRONA
Pius Pujades presenta la reedició del seu
llibre sobre les Fires de Girona

● Girona. Els grups Most (català; foto) i The Violet Fre-
quency (altres idiomes) van guanyar la tercera edició
del Concurs de Música en Viu del Gironès Intro 09, en
la final que va tenir lloc diumenge a les barraques de
Girona. Els altres finalistes van ser Aladecorb (català) i
Any Zero (altres idiomes). Most és un grup saltenc de
rock dur format per Ernest Redó (veu), Jep Vilaplana
(guitarra i veus), Xavi Caimel (guitarra i veus), Marc
Xifra (baix) i Xevi Maresma (bateria i veus). The Vio-
let Frequency és un grup de rock alternatiu format per
Carlos Ribas (veu), Busi Martí (guitarra), Lluís Martí
(bateria), Miki Vargas (baix) i Coco Puig (guitarra). El
premi comporta la gravació de 3 cançons, l’edició de
1.000 còpies en CD, un mínim de tres concerts promo-
cionals, un videoclip i material musical. / X.C.

GIRONA
Most i The Violet Frequency guanyen l’Intro


