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MÚSICA I TEATRE

Primera història
d’Esther
de Salvador Espriu
Teatre Municipal de Girona
Divendres 13 a les 21h. 6/14/18€.

DdeG
Més de vint anys després de la
seva darrera posada en escena,
torna Primera història d’Esther,
una de les obres cabdals d’Es-
priu. I ho fa de la mà d’un dels
joves directors de més projec-
ció a l’escena catalana: Oriol
Broggi. 

Escrita l’any 1948, Primera
història d’Esther té lloc a la po-
blació de Sinera, mítica i recur-
rent d’Espriu. A partir d’una re-
lectura el tema bíblic d’Esther
parla de temes com la deshu-
manització del poder, la vanitat
i la família, en una peça on ac-
tors i actrius conviuen amb ti-
telles. Un text que destaca pel
seu extraordinari ús de la llen-
gua, un autèntic monument a la
paraula. Espriu va voler fer un
homenatge a un català que s’es-
tava perdent, i aconsegueix ela-
borar un discurs complex i refi-
nat, però alhora amb un acurat

sentit de l’humor i ple d’intel·li-
gència.

Andorra. De Jordi Casanovas.
Divendres 13 i dissabte 14 a les

22.30h. Sala La Planeta de Giro-
na. 12€.

Una història senzilla, jove i
emotiva. Una comèdia romànti-
ca, refrescant i agredolça, gua-

nyadora del premi de textos te-
atrals Marqués de Bradomín
2005.

S’apropa l’estiu i en Manu, un
noi que està acabant la carrera,

s’apunta a anar d’excursió amb
en Tato –el seu amic– i la Mò-
nica, la xicota d’en Tato. Però a
última hora s’hi afegeix la Mar-
ta, la germana d’en Tato. A en
Manu li fa mandra que li hagin
adjudicat una acompanyant,
però en realitat, no sap res de la
Marta...

A pas de poetes. A pas d’abril:
Joan Brossa. Dijous 12 a les 21h.
Auditori de la Mercè de Girona.
3€.

Tal com afirma Pere Gimfer-
rer, el llegat de Joan Brossa
(1919-1998) ens ve sempre de
nou pel seu do de l’associació
imprevista d’allò heterogeni i
antagònic, pel tractament de les
paraules com a objectes plàs-
tics, pel do de desvetllar la poe-
sia potencial que batega en la
quotidianitat. 

Per això, i perquè tant els
seus poemes verbals com els vi-
suals es presten al joc de l’esce-
nari, A pas d’abril proposa un
Brossa juganer, amb els seus
elements visuals més represen-
tatius acopmanyats pel ritme de
la percussió.

Broggi s’atreveix amb una peça que fa 20 anys que no es representa

Esther torna a Sinera

Chick Flicks
Diversos
Warner Music

Un doble CD que recull 40
cançons extretes d’algunes de
les pel·lícules més rellevants
dels últims anys. Rodó.

Mika
Life in Cartoon Motion
Universal Music

Colorista i sorprenent com el seu
primer single,Grace Kelly. Un ar-
tista descrit com una barreja de
Freddie Mercury i Beck.

PROPOSTES

Conchita
Nada más
Capitol Music

El debut d’una cantant i compo-
sitora sensible, minimalista, sin-
zera i tendra, amb un innegable
punt naïf.

David Kitt
Not Fade Away
Sinnamon Records

Un catàleg que traspassa la fron-
tera dels anteriors treballs d’un
cantautor que uneix acústica i
electrònica com ningú.

Robin McKelle
Introducing Robin McKelle
0+Harmonia Mundi

La nova sensació del jazz vocal
americà: la crítica la compara
sense complexes amb Sarah
Vaughan i Ella Fitzgerald!

ACTORS I TITELLES. «Primera història d’Esther» és una relectura del tema bíblic i parla de la deshumanització.




