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FLAIXOS

► «De nit» i «Cosas 
de princesas» a l'Espai 
Àgora de Sant Oleguer

El televisiu Jaume Casals 
(La Riera) i Gloria Rodrigo, 
amb la col·laboració 
d’Agustí González, 
protagonitzen De nit, 3 
històries d'amor aquest 
dissabte (20h; 10 euros 
amb consumició) a l’Espai 
Àgora de Sant Oleguer 
(Sol i Padrfs, 93). Són 
•tres històries d’amor en 
una ciutat de nit». A més. 
Sandra Esteban interpreta 
diumenge (20h) al mateix 
escenari el monòleg de Rara 
Avis «Cosas de princesas», 
dirigida per Uufs Saus.

► Versiones del 
veterano grupo Halcones 
en el Griffin

El veterano grupo 
sabadellense Halcones se 
remonta a los 60. 70 y 80 
en el concierto que ofrecen 
este sábado (23.30h) en 
el Griffin (La Segarra, 25), 
con versiones de los Sfrex, 
Mustang, Bravos. Beatles, 
o The Rolling Stones, entre 
otros.

^ Santi Carulla dels 
Mustang toca dissabte a 
la CavaUrpí

Santi Carulla, líder de 
la mítica formació Eis 
Mustang, celebra aquest 
dissabte el dia dels 
enamorats (23h) a la 
CavaUrpí amb temes de la 
formació, que inclouen des 
de cançons dels Beatles 
fins a creacions de Cliff

Richard, Dyango, Richard 
Anthony o Luis Eduardo Aute. 
entre d'altres.

► Vermut amb contes 
diumenge a □ Velòdrom
Els «Vermuts amb la canalla» 
d'El Velòdrom, bar del centre 
cívic de Cal Balsach (Creu 
Alta), continuen aquest 
diumenge (12h) amb 
«Menü de contes», a càrrec 
d’Encantacontes. Amb taquilla 
inversa.

► Oest Trio al vermut 
d’D Teler, a Gracia
Oest Stv, Sergi Caros 
Massegur i lol Cases, 
integrants de l'Oest Trio, 
porten temes propis, 
versions, psicodèlia dels 60 i 
rock aquest diumenge (13h) 
al vermut d’El Teler, al centre 
cívic de Gràcia.

^ Corals a l’Espai Cultura
Aquest dissabte (17h) els 
Cantaires de Can Feu i la 
Coral del Club d'Avis la PI. 
Vallès actuen a l'Auditori de 
l'Espai Cultura (d’en Font, 25)

El Sant Vicenç estrena el musical 
«Hèrcules», la seva gran aposta
Amb música original de Guillem Galofré i «Alvians»

Donant la volta a la 
pel·lícula de Disney, 
el Teatre Sant Vicenç 
proposa descobrir com 
es mesura la grandesa 
d’un heroi amb 
Hèrcules. El musical 
aixeca el teló aquest 
diumenge (11.30 i 18 
h) i es veurà fins el 20 
de març.

c. c.

Unes 140 persones fan pos
sible el musical Hèrcules. Les 
aventures d'un heroi, que han 
adaptat Marta Bernal, Beatriu 
Boronat i Núria Ollé i dirigeixen 
la primera i Anna Candelas.

Per a elles, i per l’entitat, 
«la grandesa d'un heroi no es 
mesura en la magnitud dels 
seus actes sinó en la bondat 
del seu cor», diuen. I això ha 
de demostrar el protagonista 
d'aquesta aventura mitolò
gica, un semi-déu, fill de Zeus 
i una mortal, que s'enfrontarà 
a un dilema entre el pes del 
seu passat, l'amor i el poder 
de l'Inframón, personalitzat en 
Hades.

Les directores han variat el 
fil argumental de la pel·lícula 
i canviat una mica els perso
natges, com per exemple Meg. 
que aquí «és bona sempre».

Bernal i Candelas assu
meixen la «responsabilitat» del 
que s’ha convertit en la gran

aposta de la temporada al tea
tre cruealtenc.

El projecte va néixer fa uns 
tres anys i acumula un gran 
treball col·lectiu en el qual han 
participat, per exemple, «20 
pares i 20 mares ajudant en 
l’escenografia», agraeixen les 
directores.

Càsting de 160 persones
Al càsting es van presentar 
160 persones, el doble del 
que necessitaven pels dos 
repartiments. Alguns ja són 
coneguts però a altres se'ls 
ha donat l'oportunitat de pujar 
a un escenari.

A la direcció musical figu
ren Cristina Barbero i Queralt 
Lloançí, i la direció coreogràfic 
és d’Anna Boixadera i Marta 
Mollà. El músic Guillem Galo
fré i «Alvians» signen la compo
sició i creació musical, a més 
de les lletres de les cançons.

Els intèrprets principals 
van a càrrec de Roger Martí
nez i David Cañadell (Hèrcu
les gran), Jan Daunis i Max 
Ballesté (Hèrcules petit), Cris
tina Fabero i Laura Lozano 
(Meg gran), Maria del Valle i 
Laura Hernández (Meg petita) 
i Marcel Castillejo i Llorenç 
Costa (Hades) ■
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