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 Manuel Baixauli ha presentat a la
Llibreria 22 la seva darrera novel·la,
Ignot, editada per Edicions del Peris-
copi. A l’acte hi va intervenir la direc-
tora dels serveis territorials de Cultu-
ra, Carme Renedo. L’escriptor valen-
cià és un dels autors confirmats pel
proper festival MOT. 

Manuel Baixauli
presenta «Ignot» a la
Llibreria 22 de Girona

LLIBRERIA 22

R
ecords íntims, històries
personals i vides lligades a
la terra cuinats a foc molt

molt lent per destil·lar-ne aquell
beuratge tendre i senzill que no-
més es conserva bé dins els teatres.
Conservando memoria, d’El Patio
Teatro, fa bona la dita que al pot
petit hi ha la bona conitura, amb
una proposta de format mínim –
una actriu i un rebost de ireta ple
de pots de vidre– que dimecres va
tancar el cicle que el Municipal de
Girona ha dedicat al teatre d’ob-
jectes. 

Dirigida per Julián Sáenz-Ló-
pez, l’actriu Izaskun Fernández hi
explica quatre vidres encreuades
que es ramiiquen, cap a dalt i cap
a baix, en moltes més: les dels seus
quatre avis, tots encara vius. A par-
tir d’una relexió sobre la memò-
ria –quan neixen els records? I
com moren?–, rebusca en la his-
tòria que no es guarda als arxius,
però que ens ha fet com som. Res-
cata les anècdotes de la infància i
la joventut dels ancians en un po-
ble navarrès i els pregunta pel pre-

sent i per un futur que s’escurça,
mentre amb una mica de sal, su-
cre o sorra evoca l’oceà o un viat-
ge.

Tot és molt senzill i pausat, però
també preciós, en el fons i la for-
ma. Sobre el taulell de fusta, s’hi
construeix un món que, de tan
modest, ens pot representar a tots.
Un espai en què el que no ens
sembla important en realitat ho és
molt, i on Las simples cosaspodria
ser l’himne nacional.

A foc lent

CRÍTICA

TEATRE

Alba Carmona
SALT

«CONSERVANDO MEMORIA»

Autors:  Izaskun Fernández i Julián

Sáenz-López. D 4 de març, Teatre

Municipal de Girona. 



AGENCIAS

La poeta Anna Gual. 

A. C. GIRONA

■L’editorial empordanesa Llibres
del Segle acaba de publicar Ame-
ba, el poemari dedicat a la mater-
nitat amb què Anna Gual (Vila-
franca del Penedès, ) va
guanyar el premi Cadaqués a
Rosa Leveroni l’any passat. El lli-
bre compta amb il·lustracions de
Gala Pont i epíleg de Caterina
Riba. Gual, un dels noms més des-
tacats de la poesia catalana actual,
és autora de L’ésser solar (premi de
poesia mediterrània Pare Colom),
Símbol  o Molsa (premi Bernat
Vidal i Molsa), entre d’altres. Té
obra traduïda a l’anglès, el francès,
l’espanyol, el rus, el croat o l’italià,
entre altres idiomes. 

Editen «Ameba» de
Gual, premi Cadaqués
a Rosa Leveroni 2019

DIMECRES

4,50 €
La promoció no és vàlida vigílies i festius

DILLUNS, DIMARTS i DIJOUS 

6,00 €
Jubilats, menors de 16 anys i Carnet Jove

DIVENDRES, DISSABTE i DIUMENGE 

6,00 €
Menors de 16 anys

W W W . C I N E M E S A L B E N I Z . C A T

ALBÈNIZ CENTRE 972 410 110 ❚ ALBÈNIZ PLAÇA 972 410 660

➤ Sala 13: 4.15 - 6.30 - 8.45 (divendres 

a diumenge, dimarts a dijous)

Albèniz Plaça tancat els dilluns, excepte els festius

➤ Sala 9: 4.00 - 6.10 - 8.20 - 10.30

(divendres a diumenge, dimecres i dijous)

➤ Sala 10: 4.15 - 6.20 - 8.25 - 10.30 

(divendres a diumenge, dimecres i dijous)

4.15 - 6.25 - 8.35 (dilluns i dimarts)

➤ Sala 3: 4.05 - 6.25 - 8.45 (dilluns)

➤ Sala 11: 4.05 - 6.25 - 8.45

(divendres a diumenge, dimarts a dijous)

➤ Sala 2: 4.30 - 6.30 - 8.30 (dv. a dg., dc. 

i dj.) // 4.30 - 6.30 (dl. i dt.) - Versió CAT

➤ Sala 4: 4.15 - 6.15 - 8.15 - 10.15 (dv. a dg.,

dc. i dj.) // 4.15 - 6.15 - 8.15 (dl. i dt.)

➤ Sala 1: 4.00 - 6.10 - 8.20 - 10.30

(divendres a diumenge, dimecres i dijous)

4.15 - 6.25 - 8.35 (dilluns i dimarts)
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