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abeu com es pot viat-
jar i conèixer tot el
món sense sortir de
casa? La pregunta,

llançada a l’aire entre cançó i can-
çó per Geronimo Stilton, va ser rà-
pidament contestada per alguns,
no tots, dels nens que, acompa-
nyats pels seus generosos pares,
omplien divendres l’auditori dels
jardins de Cap Roig. Amb «la lec-
tu-ra», van respondre. I és que el fe-
nomen del ratolí periodista més fa-
mós del món s’ha fet gran a partir
d’un èxit editorial, el dels llibres in-
fantils de l’escriptora italiana Eli-
sabetta Dami, fins a arribar arreu
amb infinites traduccions d’un
grapat tan curtes com ben resoltes,
amb la sèrie paral·lela protagonit-

zada per la seva germana Tea Stil-
ton o, posats a explotar comer-
cialment les idees de Dami, amb
productes televisius o peces de
teatre amb format musical en di-
ferents països. D’una d’aquestes, El
musical del Regne de la Fantasia,
és d’on surt l’espectacle que Manu
Guix i companyia han portat a
Cap Roig. 

El musical ha estat un gran èxit
a Barcelona en els últims anys, més
de 200.000 entrades venudes, i se-
guint el camí obert per la gent del
Super 3 el passat estiu Geronimo
Stilton en concert s’ha presentat al
festival d’estiu empordanès amb
una simple, però molt hàbil, com-
binació de tres o quatre apari-

cions de la nissaga Stilton amb un
grapat de cançons del musical,
cantades per un ja poc original
quartet de nois joves Els fantàstics
(la versió stiltonina dels SP3 dels
Supers). Cap gran història per ex-
plicar, tres o quatre picades d’ullet
al relat de Geronimo Stilton en la
travessia ja prou coneguda pels
nens, i les clàssiques aparicions
dels personatges al mig de la pla-
tea per donar la mà als més joves
que, amb la innocència de l’edat,
feien pujar la temperatura entre els
espectadors mentre no podien
amagar la seva il·lusió per tocar la
mà de la poc dolenta bruixa Stria.
Aquesta última, el personatge més
rodó del concert fins i tot per sobre

de Geronimo, juga a un altre nivell.
Fa bromes sobre el nom del festi-
val i el color vermell del seu rogenc
cabell, ironitza sobre les retallades
en veure que pujant només dos es-
graons ja és dalt l’escenari, de-

mana un mocador perquè s’ha
constipat... La bruixa agrada als
nens i fa riure els pares. El seu se-
cret? Que darrere de la presump-
tament malvada Stria s’hi amaga la
polifacètica artista Lloll Bertran. 

S

Triomfant a remolc d’un gran èxit
«Geronimo Stilton en concert» diverteix els més petits a Cap
Roig amb un senzill però ben pensat musical que encadena
cançons sorgides de les històries del ratolí periodista,
amb una massa breu pinzellada del talent de Lloll Beltran

El quartet de joves «Els fantàstics» acompanyaven Geronimo Stilton.
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anderes, un toc d’he-
ràldica i fins i tot una
metafòrica proclama-
ció d’independència

van ser els protagonistes del con-
cert de Belle & Sebastian dissabte
a la nit al festival de la Porta Fer-
rada. La mítica banda indie no
venia a posar pau en les turbu-
lències d’una banda i l’altra del ca-
nal de la Mànega ni a fer política,
però va sortir de l’Espai Port gan-
xó amb la sensació d’haver con-
querit un nou territori per la re-
pública independent que declaren
en cada actuació. Caps de cartell
d’un festival que presumeix de
veterania –és el més antic de Ca-
talunya– però que aquest any ha
apostat per l’indie pop i la comè-
dia pura per acostar-se a nous
públics, Belle & Sebastian va cap-
girar fins i tot la fisonomia de l’es-
cenari guixolenc, que va desem-
barrassar el pati de butaques per
convertir-se en una pista de ball. 

La formació va arrencar la nit
amb Judy is a dick slap i la popu-
lar I’m a cuckoo, que va despertar
les primeres ballarugues del pú-
blic. Acte seguit, el grup es va pre-
sentar als assistents amb un dis-
curs trilingüe: l’anglès del cantant

Stuart Murdock i les traduccions en
castellà i català fetes per diferents
membres de la banda, que van en-
cendre l’entusiasme dels seus se-
guidors. «Hola, som Belle & Se-
bastian. Som d’Escòcia i estem
molt contents de tornar a Catalu-
nya. Tocarem cançons antigues i
no tan antigues», van prometre en
els tres idiomes, just abans d’una
de «molt antiga», Dog in wheels. 

Els moviments de Murdoch en
cançons com Dirty dreams #2, If

she wants me i I want the word to
stop van anar animant el públic,
entre el qual onejava de tant en
tant una bandera amb el lleó ram-
pant de l’estandard reial d’Escòcia. 

Va desaparèixer un moment i en
tornar a sortir brandava la seva
pròpia ensenya, una enorme tela
negra, blanca i blava que repre-
senta l’autoproclamada «nació de
Belle & Sebastian», un territori
que els membres de la banda van
definir com a «ingovernable» i

amb un punt «anàrquic». 
«Bé, tot això no té res a veure

amb la cançó següent», va alertar
el cantant i líder del grup just
abans de Piazza, New York catcher
i (I believe in) travellin’ light. 

«Des del 97 hem estat molt per
aquí, sobretot per Barcelona», va
explicar Murdoch i va preguntar
«però potser hi ha algú nou avui?»
per presentar la banda de corda
formada per músics locals que
donava suport als set membres de

la banda escocesa. 
Els balls del públic a We are the

sleepyheads van despertar de nou
les bromes de Murdoch, que va
punxar els assistents assegurant
que una meitat de l’auditori es
movia millor que l’altra. 

La baixada del vocalista fins a
peu de pista va ser el preludi del zè-
nit de la nit. Mentre sonava She’s lo-
sing it, el cantant va tornar de nou
a escena rodejat per una vintena
d’espectadors privilegiats i escollits
per ell mateix que van acabar ba-
llant, saltant i fent-se fotografies
amb ell. Només van aparcar els te-
lèfons mòbils quan els ho va
 demanar per tenir les mans lliures
i fer-li l’acompanyament petant
els dits a The boy with the arab
strap. 

Es van acomiadar amb Get me
away from here, I’m dying, per a
desesperació del públic, que va fer
tronar l’Espai Port picant fort de
peus i mans reclamant més músi-
ca. Un «gràcies per convidar-nos a
un lloc tan bonic, des d’on es ve-
uen el mar i les barques» cervesa
en mà va precedir l’escuet bis –sí,
en singular–. Me and the major tab
va tancar una vetllada que es va fer
curta i en què Belle & Sebastian va
posar la primera pedra del renovat
Porta Ferrada. Un territori amb
himnes ballables i on, per escrit, la
nova constitució exigirà que soni
Another sunny day, la gran ab-
sent de la nit. 

B

La formació va fer onejar –literalment– la bandera d’una nació autoproclamada «ingovernable i anàrquica» en una nit en què van sonar a l’Espai Port
cançons com «I’m a cuckoo» o «Get me away from here, I’m dying». Per a «The boy with the arab strap», el cantant Stuart Murdoch es va fer acompanyar
sobre l’escenari ganxó per una vintena d’espectadors afortunats que no van deixar de cantar, ballar i fer-se fotografies amb ell en cap moment. 

Els escocessos Belle & Sebastian transformen Porta Ferrada en una pista de ball

Benvinguts a la república «indie»
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El cantant Stuart Murdock, durant l’actuació de Belle & Sebastian a l’Espai Port guixolenc. 
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