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representoció de I'obro, en tres octes,

LA GATA DAMUNT LA TEULADA
de TENNESSEE 'WILLIAMS
en lo troducció de JOROI ARBONES

aquesto obro obtingué el .Premi Pulitzer i fou considerado pels critics
teatrals com lo millor estreno de Broodway deis cnys 1954-55.
Prohibido per O menors de 14 anys.

DIRECCIÓ GENERAL: JOAQUIM MORENO

~ Consueto: Margarida C. de Salvador. Maquillatge: Ricard Escoté
Electricista: Andreu Genin. Tramoia: Miquel Irostorza.
Utileria: Puig Germans. Escenografia: Ricard Escoté Pujados
Sastreria: Danyans. Perruqueria: Marcial.

Vó iq ccneixer o "Pepi" Gual qua n encara era una nena. Assojóvern uno
obro que representaria I'elenc jovenil - una sub-cornissló del "Quadre
Escéníc" de lo qual han sortit excel.Ients elements i que malauradament
avui veiem inactiva. Aquella noieta d'ulls grossos, de coro rodoneta i
d'alegria encomanadissa, em despertó tot seguir una gran simpatia. Li
vaig preguntar: "T'riqrodor io fer teatre?". Ropidament, com si hagués
espero+ lo pregunta, em respangué: "Molt, pero no sé si en sobrio".
L'afirmació ero retunde: el dubte, sobre lo sevo capacitat, expressat mig
de compromiso Vaig comprendre que el verí del teatre ja s'havia endinsat
per aquells ulls expressius. Després, lo trajectória de la nastra dama jove
és coneguda pel públic. A les seves naturals qualitats, hi afegeix un sentit-
de lo responsabilitat, d'estudi, de modestia i disciplina exemplars. Mai no
ha rebutjat cap "rol',', i I'encert d'interpretacions com les que efectuó o
"Vendaval", o "La domo enamorada" o a "Lo sed de lo terrc", entre
d'altres, són prou per o consagrar-la com o uno excel.lent actriu.

"Pepi" Gual, a més de les seves qualitats interpretatives, escampa al
seu entorn una simpatia que robo el cor. Un dio, vaig descobrí el motiu

. d'aquella atracció inicial, despertado en mi, quan encaro ero uno nena.
Em digué: "El meu poble s'anomena Masquefa" i d'aquest poble del
Penadés, que té, com en uno mena de teló de fons, la muntanya de
Montserrat, sernpre en recordo un vi que "tallo les pedrés' 'i les noies
"moques" que samriuen amables als forasters. Al pable de Masquefa
m'hi lIiguen records familiars i, de jove, m'encantava el somriure de les
masquefines ...

L'atracció de simpatia que tothom sent per "Pepi" Gual, avui lo podrem
expressar en aquest just homenatge. En aquest clima, que Tennessee
Williams creo per o uno protagonista de lIenguatge· brutal i de violencia
desesperado, estic cert que "Pep!' Gual s'hi abocara amb tato lo se va
responsabilitat d'actriu. Pero, un cop baixat el teló, en lo vida quotidiana
i de reloció social, o mi sempre m'ccrodcró contemplar lo nostra home-
natjada corn a una doquelles noies del Penadés que m'entusiasmaren en
la lIunyana joventut i que saben dur, amb gracia inimitable, per les
tresqueres de les vinyes pi enes de sol i d'alegrio, un cistell curull de rcrrn
daurat.
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CARREGUES A MENDOZA

LA CAMIONERA MENDOCINA

MORENO 2933 T. E. 97-7471

• CREMES per a la vostra BELLESA

HORMOVIT H3 Crema vitalit%adoro
pel seu efecte biodinórnic otorgo novo vida
01 cutis

J A N C R I M Crema per a les mans
proteqeix. embelleix i fa suaus les mans

L L E R S V I T - A Crema nutritiva
conté vitamina A

N E T A C R I M Crema de neteja
ossequro una neteja "o fans" del cutis
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Obres publicades:

e Is m o ts per ], P. Sartre
CTrad. ]. M" Corredor)
Als seus seixanta anys, un deIs més grans escriptors vivcnts - Prerni
Nobel malgrélui-torna als records de la infantesa i retroba en cls
jocs, en les fantasies i en les ímpressions d'un fill de família burgcsa
de comenearnents de segle, les arrels i els pressentiments de Ics scves
futures creacions i de la seva aventura intel'lcctual.

abans d'ara CRetrats
Íiteraris) per Domenec Guansé
Periodista per vocació i escriptor de raca, en Doménce Guans':; cns
ofereix una galeria de les figures catalanes més representan ves de
I'época "culturalista". Un Ilibre que jnteressara tant els contcmpora-
nis com els hereus delsretratats.

Obres en preparació:

la próxima vegada el foe per James
Baldwin (Trad. Rafael Tasis)

qüestionari proust (43 respostes d'escriptors i
artistes catalans) per Lluís Permanyer

Edicions PROA ®

Distribu'úlora pelO a l'estrang(~r: Avrná, S.A. E. -Travesscra de Gracia, 64 -.I3~rcelona

Representonr a l'Argentina:

OBRA CULTURAL CATALANA
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