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ESPECTACLES

Hèrcules aterra amb força
El Sant Vicenç va estrenar diumenge el nou musical amb el teatre ple

Hades, a l’Inframón amb Càstig i Fàstic
FOTOS: LLUÍS FRANCO

Talía, Calíope, Erato i Urània fan de divertides narradores

H
èrcules és un forçut 
destinat a regnar a 
l'Olimp, succeint el 
seu pare. el Déu 
Zeus, però sobretot té un bon 

cor. 0 aixf és com ho veuen 
al Teatre Sant Vicenç, que 
acaben d'estrenar -diumenge 
passat, amb dos grans plens 
i ovacions generals- el musi
cal basat en aquesta història 
mitològica.

Que les dues directores, 
Marta Bernal i Anna Cande
las. només tinguin 23 anys, 
a més de la mitjana d’edat

El musical, la gran 
aposta creualtenca, 

es veurà fins 
al 20 de març

força baixa del repartiment, 
demostra que el teatre ama
teur puja fort. Amb valentia i 
molt treball, han apostat per 
un musical i a més han apor
tat el seu accent propi, ple 
d'humor i referències actuals. 
Un contrast que va fer riure de 
valent al públic familiar que ha 
omplert les dues primeres fun
cions.

Tocs d’humor
Per exemple, Fàstic i Càstig, 
que per cert aquí esdevenen 
entrenadors del futur forçut 
per als seus propis interessos, 
s'assabenten de l'aniversari 
del pèrfid rei de \lnframón. 
Hades, pel seu Facebook. I el 
narrador ha deixat al contes
tador que està al balneari -El 
Setè Cel», i que no es molestin 
a deixar cap missatge...

El petit Hèrcules es troba amb el seu pare, el Déu Zeus, i s’enfronta al nou destí

L'humor ja comença amb les 
quatre muses que van expli
cant l'acció des del seu pedes
tal de marbre. I sonen All you 
need is love o la versió caste
llana de Frozen. Bromes que 
engreixen la proposta i que no 
resten virtuts, d'altra banda, 
als valors que transmet la his
tòria.

Com se sap. Hèrcules és 
només un semi-déu (Zeus el 
va engendrar amb una mor
tal) i haurà de demostrar que 
el seu múscul és guiat per la 
bondat, un cor noble.

Fins al 20 de març hi ha deu 
funcions més per descobrir 
aquest reeixit musical, treba
llat durant mesos per un equip 
de 140 persones. Guillem 
Galofré i Alvians signa la con
tagiosa música, Cristina Bar
bero i Queralt Lloansí la direc
ció musical i Anna Boixadera i 
Marta Mollà les coreografies.

C. GASCÓN

«I feel good» amb 
un quartet de corda
Contagiós concert amb Aupa Quartet

C.GASCÓN

No és nou que músics de 
cambra s’atreveixin amb el 
pop i el rock, però l'Aupa Quar
tet es va posar el públic a la 
butxaca amb aquesta aposta i, 
sobretot, pel seu virtuosisme.

Programats per Joventuts 
Musicals a l'Espai Cultura del 
BBVA, amb dos violins, una 
viola i un cello van oferir fan

tàstiques versions de Sting 
(Englisman in New York), el rei 
del funk James Brown (/ feel 
good) o Michael Jackson (Billy 
Jean), passant per temes pro
pis (Sitting on the hill) o, ja en 
el bis, l’estàndard de jazz Take 
the A'Train. A un tema original 
que van gravar amb el trompe- 
tista Raynald Colom van arri
bar a 'colar' un fraseig d'Entre 
dos aguas, de Paco de Lucia ■

c. c.
L’Aupa Quartet va acabar tocant al mig del públic


