
«PER QUÈ ESTÀ PLORANT, ARA?» En el moment més trist de l’espectacle, i amb les emocions a flor de pell, una de les petites espectadores
d’ahir feia aquesta pregunta al seu pare. Els valors de l’amistat i el treball en equip van ser clau per fer somriure de nou el famós ratolí
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Martina Setvalls, de 8
anys, és de Navar-
cles. Ahir, acom-
panyada per la

seva mare, era una de les especta-
dores que omplia a vessar la pla-
tea del teatre Kursaal, amb els ulls
i les orelles ben oberts. El motiu?
Tornar a veure, damunt de l’esce-
nari, noves aventures d’un dels ra-
tolins més famosos del món, que
ella coneix bé: Geronimo Stilton.
«És el personatge que m’agrada
més. No l’havia vist mai al teatre,
però he llegit molts llibres sobre
les seves històries», explicava la
jove espectadora durant la mitja
part de l’espectacle, que avui viurà
dues funcions més.   

El ratolí periodista és tot un fe-
nomen: ha venut 128 milions
d’exemplars en 150 països del
món. El 2010 ja se’n va fer una ver-
sió teatral en forma de musical,
amb més de 200 funcions, i ara el
manresà Enric Llort ha creat una
nova història basada en El gran lli-
bre del Regne de la Fantasia, que
suposa el retorn del rosegador. El
muntatge, que farà gira per tot el
país, és dirigit per Lluís Danés.

Nardiana, la més malvada
Aquesta vegada, però, Stilton no
es troba amb la seva amiga, la rei-

na Flordiana. La malvada Nardia-
na –interpretada per la surienca
Beth– ocupa el seu lloc i, a través
d’un pla d’enganys i traïcions, tra-
ma apoderar-se del regne per
convertir-lo en un lloc fosc.

Stilton, que retroba alguns dels
seus antics amics, emprèn un nou
viatge en el qual s’ha d’enfrontar
a tota mena de perills: ha de trobar
malèfics tresors, entre els quals

l’essència de la foscor, el taüt de
cristall, els cabells verds de les tres
bruixes, la màscara de perdra, la
cadena que es lliga i no es deslliga
o el concentrat de tristesa.

Els més petits, protagonistes
Per sort, al llarg del seu camí el ra-
tolí rep l’ajuda de les cuques de
llum, del peix d’or i també dels
més menuts del públic, que, du-

rant tota la funció, es van encarre-
gant de riure, picar de mans,  can-
tar alguns dels temes més animats
i, fins i tot, ajudar el protagonista
a resoldre un parell d’endevinalles
que li planteja un gran gegant.

També hi va haver lloc per a les
preguntes: «què són tots aquests
ulls?», deia una nena al seu pare
quan Stilton visitava Ratpenalàn-
dia, la llar dels ratpenats pudents.

«I per què està plorant, ara?», es
preguntava en un dels moments
més tristos del muntatge, en què
el ratolí s’adona que haurà de
marxar per sempre del Regne de
la Fantasia. En la recta final, però,
el valor de l’amistat i el treball en
equip entren en joc per tornar a
fer somriure el ratolí i desemmas-
carar l’engany de les fades negres
la malvada Nardiana.
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Geronimo Stilton torna a fer vibrar el Kursaal
El nou musical, amb la surienca Beth a l’escenari i el manresà Enric Llort al guió, fa reviure les aventures del ratolí a grans i petits
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La surienca Beth (dreta) interpreta el paper de Nardiana, el malvat personatge que vol apoderar-se del regne
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L’últim dia es durà a terme la Rua Star Wars

El Rewind Festival està creixent.
En total, 552 obres es van inscriure
en la tercera edició d’aquest festi-
val de curtmetratges de Vilanova
del Camí, el doble dels que ho van
fer l’any passat. 

El certamen, que se celebrarà
del 17 al 26 de març, ha apostat per
la internacionalització i va crear
dues noves seccions, una dedica-
da als curts de parla estrangera, i
una altra, a les peces iberoameri-
canes. I el resultat ha estat meri-
tori, ja que han rebut obres de 42
països  i cinc continents diferents. 

La producció que s’ha empor-
tat més nominacions és Yerba-

buena, d’Estefania Cortés, amb
un total de sis: millor curt de la
secció oficial, direcció, guió origi-
nal i fotografia, i doble a millor ac-
triu, per a la catalana Íngrid Rubio
i la menorquina Olivia Delcán. 

El manresà Miki Esparbé està
nominat a la categoria de millor
actor pel paper a la pel·lículaMar-
cianos de Marte, dirigida per Fer-
nando Trullols.

El curtmetratge Star Wars serà
un dels protagonistes de les acti-
vitats paral·leles. L’últim dia de
festival hi haurà la segona edició
de la Rua Star Wars, on es veuran
els personatges més destacats de
la popular franquícia galàctica.

REDACCIÓ MANRESA

La tercera edició del Rewind
Festival dobla el nombre de
curts respecte de l’any  passat

Una escenografia
sorprenent que fa
ús del ‘mapping’

Durant el viatge de Gero-
nimo Stilton, que recorre el
Regne de la Fantasia enga-
nyat per la malvada Nardia-
na, el ratolí visita diversos
indrets inhòspits i topa amb
tot tipus de personatges. El
públic és capaç de transpor-
tar-se al llarg d’aquest re-
corregut gràcies a una esce-
nografia molt elaborada
que, a partir d’unes teles i
d’uns blocs gegants amb for-
ma de formatges, projecta a
l’escenari tot tipus d’efectes,
llums de colors i imatges en
moviment fent ús de la po-
pular tècnica del mapping.

El cicle Pantalla Oberta torna el
dimarts 28 de febrer a les vuit del
vespre a l’Ateneu d’Igualada, des-
prés de dos mesos, amb la projec-
ció del film senegalès Moolaadé,
d’Ousmane Sembene. La pel·lícu-
la tracta temes com la força de la
tradició, la modernitat, el paper
de la dona i de la religió en les pe-
tites comunitats del continent
africà. Mostra la vida quotidiana
de diferents territoris i ensenya la
rebel·lió com a sinònim d’espe-
rança. Sembene va ser un dels
grans directors de cinema afri-
cans. Aquesta obra la va gravar
quan tenia 80 anys, i, per tant, va
ser una de les últimes que va fer.
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Pantalla Oberta
torna dimarts a
Igualada després de
dos mesos d’aturada
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