
■ Diari de Girona DISSABTE, 26 DE JuLIOL DE 2014 23

CONXI MOLONS

Les ruïnes d’Empúries van acollir ahir la primera jorna-
da del festival Emporiae. El camí a Roma, on es van poder
veure lluites de gladiadors, carreres de carros i jocs d’ha-
bilitat a cavall. L’espectacle es podrà tornar a veure avui i
demà a partir de dos quarts de set de la tarda, mentre que
a les quatre de la tarda es podrà visitar lliurement el jaci-
ment. L’ESCALA | DdG

Primera jornada del festival
«Emporiae. El camí a Roma» 
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L’olotina Roser Matas és l’autora del cartell de la Festa Ma-
jor de Platja d’Aro, que se celebrarà del 14 al 17 amb una tren-
tena d’activitats gratuïtes. Aquest és el segon cop que el con-
curs es tria a través d’un conveni de col·laboració entre l’A-
juntament i l’Escola Superior d’Art i Disseny d’Olot. Més en-
llà del cartell premiat, el jurat també ha fet menció a les  obres
de Joan Dachs i de Cristina Subirachs. PLATJA D’ARO | DdG

Roser Matas és l’autora del
cartell de la Festa de Platja d’Aro
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La campanya cívica Màxima diversió, mínima molèstia
va repartir dijous a la nit un total de 500 polseres i va pen-
jar cartells a una cinquantena de locals de Palamós. Segons
ha explicat el president de la Fecasarm, Joaquim Boadas,
al llarg d’aquest estiu també està previst dur la campanya
a altres localitats de la Costa Brava com Platja d’Aro, Blanes
i Empuriabrava. PALAMÓS | DdG

Èxit de la campanya a favor 
del civisme nocturn a Palamós 

erónimo Stilton arriba
avui al festival de Cap
Roig, però no ho farà
sol sinó acompanyat

dels Fantàstics –Júlia, Iris, Josep i
Pau– i de la Companyia de la Fan-
tasia, amb un espectacle que es po-
drà veure en primícia a Calella de
Palafrugell. «El que era un concert
ara inclou dramatúrgia i integra
personatges», explica la cantant i
actriu Lloll Bertran, que interpre-
ta la dolenta del musical, la brui-
xa Stria. «Són les cançons del Ge-
rónimo Stilton que els nens co-
neixen, però també hi ha la sor-
presa que s’hi van colant diferents
personatges», indica Bertran. A
més, part de la gràcia també serà
l’escenari, que l’actriu considera
«una meravella»: «Et permet entrar
encara més dins del conte. En un
teatre també ho pots aconseguir,
però en un lloc així, el paisatge na-
tural és de conte», indica. 

Gerónimo Stilton, el musical del
Regne de la Fantasia, va tenir un
gran èxit durant la temporada que
es va poder veure al Teatre Com-
tal. Dirigit per Àngel Llàcer i amb
música de Manu Guix, va fer tam-
bé una gira per Espanya. Ara, ser-
virà per completar l’oferta infantil
de Cap Roig, on també es va poder
veure el musical del Club Súper 3. 

En un moment en què les brui-
xes estan de moda –per exemple,

la Malèfica de Blancaneus, que ha
tingut pel·lícula pròpia, o la Brui-
xa Avorrida, tan popular com les
Tres Bessones– Bertran es mostra
entusiasmada amb els matisos de
la seva bruixa Stria: «M’amoinava
fer massa por a la canalla, i que no
s’ho passessin bé... Per això, l’Àn-
gel Llàcer va dir: saps què? La fa-
rem una mica boja. I automàtica-
ment, els nens riuen i no la temen
tant. Amb una mica de mà es-
querra, fa entendrir i tot», explica. 

Bertran assegura que, a l’hora de
crear el personatge, no es va ins-
pirar en cap bruixa «de referència»,

sinó que ella i Llàcer el van anar
muntant des de zero. «Ella és la rei-
na de la foscor i les bruixes, allà ella
mana, està satisfeta perquè té èxit
en el seu món. Els conflictes apa-
reixen quan es troba amb per-
soantges d’altres mons, i hi ha
una dualitat en què la llum sempre
acaba guanyant a la foscor», asse-
nyala. «M’agraden els personatges
que no són blanc o negre, sinó que
es van bellugant en diferents co-
lors. És molt enriquidor», afegeix. 

En un moment en què l’oferta
d’animació infantil és més àm-
plia que mai, Bertran està con-

vençuda que el «ganxo» de Geró-
nimo Stilton entre les criatures és
el fet que és «un ratolí molt humà»
i proper als més petits. «A vegades,
sí que els agrada emmirallar-se en
superherois, però també els arri-
ba molt un personatge que és l’an-
tiheroi: és molt tendre, amic dels
seus amics... és com un ninot de
peluix que es fa estimar de segui-
da», considera. 

També creu que el principal
missatge que dóna Gerónimo Stil-
ton és el de «l’amistat i l’estimació».
«N’hi ha d’altres, ja que anima els
nens a viure contes, endinsar-se en

llegendes i fer córrer la imagina-
ció... però, sobretot, transmet els
valors més positius de la vida: l’a-
mistat, estimar, ajudar els altres,
protegir-nos... aquests són els nos-
tres lemes principals», assenyala.

L’actriu també explica que, tot i
tractar-se d’una obra infantil, tam-
bé tenen molt en compte els adults
que els acompanyen. «Crec que
aquest va ser un dels principals
punts forts d’El Regne de la Fan-
tasia: volem que s’ho passin bé pe-
tits i grans. Jo sempre tenia un mo-
ment per espiar per algun costat de
l’escenari i veia els pares picant de
mans, cantant, explicant coses als
nens... i això és fantàstic», assenyala
l’actriu. 

Malgrat que aquesta nova ver-
sió del musical s’estrenarà aquest
vespre a Cap Roig, Bertran confia
que es pugui veure més endavant
en altres escenaris. «De moment,
ja hi ha alguns llocs interessats,
com ara Andorra. Ara som a l’es-
tiu i tot just s’està fent la progra-
mació de temporada, però ja
m’han comentant que estan mi-
rant de donar continuïtat a l’es-
pectacle», conclou. 

G

El popular ratolí Gerónimo Stilton pujarà avui a l’escenari de Calella de Palafrugell acompanyat dels quatre Fantàstics –Júlia, Iris, Josep i Pau- i dels
personatges de la Companyia la Fantasia en un espectacle que es podrà veure en primícia. L’actriu i cantant Lloll Bertran, que interpreta la bruixa Stria,
considera que l’escenari d’aquest vespre serà «de conte» i assegura que volen fer gaudir tant els més petits com els seus pares. 

Arriba avui al Festival de Cap Roig acompanyat dels Fantàstics i la companyia la Fantasia

Gerónimo Stilton, un ratolí «molt humà»

EL REPORTATGE
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Gerónimo Stilton i tots els personatges que l’acompanyen arriben aquest vespre a Cap Roig. 
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«Són les cançons que els
nens ja coneixen, però a més
s’hi van colant diferents
personatges», diu Bertran 

«M’agraden els personatges
que no són blanc o negre, sinó
que es belluguen en diferents
colors», assenyala l’actriu 


