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TEATRE CATALA

Estrena de "lrma, , la
Si ens desenvolupéssim d'una manera

normal, tan en el terreny cultural com en
I'orfistic- no caldríen planys ni Justifica-
cions De la mateixa manera que hom es
del de la"manca de determínate g~neres en
el camp de la literatura" 10m!>'" ens .hem ,
de doldre de la manca d'obres "menors" en

,el terreny teatral. Ara bé, mentre la prp-
ducció literaria 'i artística es trobi -restrin-
guido, cal que el gro sigui -separat de la
palla, perqué . es tracto de ler veure a!
'món' que la' cultÚra cctcdonc no esta fo-
ncrnentcdrr sobre uno bose de folklore de",
generat, sinó que té' ÚDa'qualitat que li
otorga el dret de reclamar Un, lloc en la
cultura universal. Es per 'abco que els crí-
ttcs ~'h~n :mostrat tan severs ,i 'és gracies en
cíxó que' cvuí podem ccceptcr, i édhuc

'fomentm', ,el ponreu d'oquelles manilesta-
cíons artístiques o literarias el propósít de'
les quals niccrnent, o principalment, ,és en-
tratenír. 'malgrat que 'el' clima no sigui en-
cara de normolltct. Potser d'oqueíxo forma
hom '!cpntribufra que '~s1ass,ole,íixi aquesl
cl~Q ,

Si haguéssÚn de justificar toda la feina
'que ,ha' comportat el muntotge d'Irma, la
dolccr, des de la, trcduccíó lins a la "'mise-
en scene", pe]s .vclors 'de l'cbrc, hcuríem
'cie convenir que I'esforc era més dignE."
d'uno .altrn CGIUsct:Hem de creure- dones,
que hom va pretendra .una a!tra cosa: .a
par! da complcura el desig de l'cctríu ho-
menatjada, presentar al públié, del Casal
un especlacle distre! ,divertit i, també, di-
verso Evidentment, aquesta' finalita! es va'
acosseguir ' de 'maner'a total.
, .D'entrodc, cal.-remarcar I'sncertcdc mar-
coció deIs personcrtqag que compongueren
el ' quodre mnqnific del próleq, A mesura
que a'cná desenrotlJant I'cccíó de l'obra, es
va anar fent pa!en! la tasca, del director,
en tan! que en 'cap mamen! no eS' va' pro'
duír us sotrac que .subrctllás ¡'evidencia de
la ímprovítzccíó. Iccquím Moreno' va saber
mcmtenír les regues ben tibants amb force
de tila, sobretot si tenim esmen! del, ca-

:rdcier" d~ 'l'obra" i el nombre de gen! que
hi participa. Un' muntctqe más agU, pero,
hourin cdovorít la cóntinuitat: Creiem que si-
'tuan! l'acció "en diferents indre!s de l'esce-
,nari, i fenl ;participar els llum más, funcío-
nalmen!, s'hauria aconsegui!economia de
temps .j, poíser, 'una majar, plasticltat en les
escenas. .

Rosa Químcrsó de Navarro va' oíerír-nos
una Irmn ingenua;' tendrcr, i ens va demos-
trar que sap cantar, omb qust i'" que, té

'malta mes pasta d'cctríu de loe que ella ,es
crau tenir. Corles '.Puig, correcte com a Nas·
tor ve scLber'-compondre' un MI. Oscer ex-'

"ceÍJent, í crconsequí' ¿onar' un, accent cm-".
"gl"s crls ptrrlcrments d'pCI,U,!s!personatge su-
'moment graciós T .escértct. . Fóren secun-
dants cdrrrírcrblement, ,en' .les escenes da
coniunt- tot ccntcmt ~ baIi~t 'amb autentica

"efectivitat, 'per ¡pUra v. de ·PE¡droI...NIJri R.
'de' Puig, 'Mewa \~iv'i;s.. Margarida "Gual en '.¡, ,,,parelb; 'Sn'nh ,;osvql~c ::Mo~,:~~icgrd:,;~E;)y,O:,'

ManueL del Campo í Corles Sanchis Iouiou,
Bebé, Cítron i Mirinomlocs fores ben dibui-
xats per [osep Rípoll, Ignasi Navau, -Flo-
renlí Villaverde í Frcmcesc Pedrol 'respec-
tívcmsnt, Ricard Pueyo va jugar mol! bé
la "pose" i el gest en la caracterització
del Fiscal; -Ioon Andrés I'hcruriem preferit
més mesura! en el Defensoj- tartamu!. Icen
Cardona ens va donar un M;"uslache sím-
pátic i us Jutge que encara ha era més: Ju-
lia Pairó calcirá tenir-lopresent si s'íncor-
poro definitivament' a! Quadre Escánic. Pe-
re Andrés, Euqaní Judas; Sebcrstíá Salvador.
Josep Ma. Saborit í Lluís Ruiz, en rols pe-
tits .trobcrrsn trabades Ilurs íccultcts ínte+-
pretatIves.

Mereixen una mendó especial tots crquells
quí no escatimaren esforcos i es brindaren
per crpcréíxer' en una esporádícn, pcrtícípcr-
ció decorativa, tan valuosa, en aquest cas;
com la d'rrqualls qui actuaren en papers
más destacats, Caldria Inclourg en aqueix
<¡rup els componenls de rOdeeS, els quóls

'prestaren llurs :veus molt efectivameiÚ,'
'La professora Ines Martín va saber fer

res saltar les quclítcts deIs ballarins, FlOC

. ocescrts en ,aqueix estil de dense- amb lino
coreoqrcrñq senzíllc, mes 'sumamem! elec-
tista. Si ens ;"'ostressim mol! exigents, potser '
cbiectcríem Id repetícíó del ball d'Irrno cmb
els mariners del primer acte, en el tercer,'
interpretat per 'ella mateixd. Tan en Ud
dansa del próleq, fent de MIle. de Paris,
com en' aquesta del tercer ccte. , va demos-
trar que' sap ballar mol! bé,

Albert- Riera, amb la- aol.laboració espe-
cial del Mesire M, F. Tuzio, director' de

,l'Orleó del Casql de Ca!alusya, van donar

bríllcmto- a les pertitures amb ag.ils Intsr-
pretacions al piano .i acom¡pc;my~ls par
reeíxideg intervencions amb I' acordió i de
la bateria, '

Els plnfons de ¡Bicord, Escoté !PujOdds
donaren ccráctsr i almosíera. Imaginem la,
tasca esgotadora del tramoia. Miguel Iras-
torzc, per Io gran qunntítcd de cqnvis d'es-
cesa. ¡
__La trcduccíé planera de Joan Bas Colo-

mer pren un relleu especial en la Hetra d"
les concons í, per la fluidos a del llenguatga,
podem considerar-la merítosn i eficient. '

Acabada Icr represantcnié, Enqení Iudás,
' ,delegat de la Comissió ¿'Art. Esc~~ic; f~u

ofrsnc a Rosa -Químcsó de Navarro del
presen! omb el qua! volgueren rendíl-lí ho-
mer1atge í demqs!ració d''afecte els seu s
compnnys del Quadre Esc'enic. El Presiden!
de l'Entitat, Sr. Manuel Ripoll, iambé "li

,lliura una medalla en 'no~ dels' membres
del Consell Dírectíu.. Ambdós feren ús de
la pciraula breumen! i einocionadament. Tot
segui! Rosa Quirnasó de Navarro va rebr ..

.unc pila de presents de fomílícrs i amics
i, vívtnnsnt emocionada, va' regraciar a 101..
les mostres d'afecte i va remcircar com ha-
via evidenciat que, el nombro d'omícs 'qu",
té en el Casal de Catalunya és mol! más
gran que' no es' pensavd.

El nombrós púhlíc, que amplia' lci Scrla
del Teatre realmente de, gom a goni, va'
bríndcr-lí '7I" darrer oplcrudíment de la taida,
com a cololó del brillant homenctqa a;¡olau-
diment que hom va sentir irrípregnat Q'"
I'emocíó que les sentides pcroules dEl l'ho-
menatiada despertaren' en' tot els cseístents,

Cal felicitar els, responsables que tingue-
ren cura del programa' imprés, així com els
artístes que van pintar els -cortells expo-
sois al "Saló 'Blasc", que 'cmuncicrven les
representacións d'Irma. la dol!;GIa les prín-
cipals capítals del món.

J. A.,

e A M I S E R I A S E.LE cr E
. "..,,:. .' ~" . ".

ESPECIALITAT EN
CAMISES AMIDA

S'AN" rOSE 123
T. E. 37 -lS69,

LaCamioDeraMe.DdoeiJ, •.). ..:., "'-:

CARREGUE$' - PAQUETBRIA-' M;UDANCES - SERVEtP:;E EXfRÉS
DIA-RI AMB CAMIONS DE BUENOS AIRJ):S A MENDOZA -IVICEV~;RSA

MEND;O zK
. N.E e o e H EA 494

,T. E. 17229

B:UE N:OS'AIR~~

M o RENO 2,'9,33"
r. .E. o 97,~,6(}14, '. ~2Q3


