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Àl Casino

La Unió Liberal
«La v e ï n a d e l t e r r a t »
Avancen els assaigs del sainet en
tres actes, «La veïna del terrat», que
diumenge vinent, diada de Tots Sants,
serà representat al teatre de La Unió
Liberal per la companyia del Quadro
Escènic de l'associació.
Aquesta representació de «La veïna
del terrat» no dubtem a dir que constituirà una nova sorpresa per al públic
i un èxit més pels seus iiilèrprets. S'ha
confiat el difícil paper de la protagonista—del qual en feia una gran creació
l'actriu Maria Vila,—la gentil senyoreta
Maria Iglésies i dels altres personatges
femenins se n'han encarregat les no
menys simpàtiques conveïnes nostres
senyoretes Mercè Gelabert, Dolors Vila,
Sibina Prat, Lola Molins, Maria Tapias
i Pepeta Àliart.
L'èxit que assoliren les sis primeres
en llur primera actuació teatral amb
«Gente bien» i «L'alegria que passa»
i l'interès que totes elles, tant com els
estudiosos aficionats, han posat a la
feina, fan esperançar que la representació de diumenge vinent serà un èxit e s clatant.
L'obra serà presentada amb decorat
nou exprofés i probablement assistirà a
la representació el seu autor, senyor
Gasió A. Màntua.
«La m o z a d e l a a l q u e r í a »
Tots els diaris barcelonins han donat
compte de la reestrena de la sarçuela
«La moza de la alquería», que ha estat
refosa en dos actes pels seus autors
Lluís Pascual Frutos i els mestres Uyà i Montorio. 1 tols han coincidit a remarcar l'inlerès teatral del llibre—que ja
no hauria d'ésser de l'autor de «Molinos de vienio»,—així com la frescura i
inspiració de la musica, de ia qual varen
haver-se de repetir casi tots els números la nit de la seva reestrena. Així mateix han elogiat el tenor Baldrich i la
tiple senyoreta Racionero, principals intèrprets de la bonica sarçuela al teatre
Víclòria.
Compromisos adquirits anteriorment
per l'empresa d'aquest popular teatre
del Paralel, han privat de que es segueixi representant «La moza de la alquería». Però tenim entès que aquesta obra
serà representada en ia campanya que
es proposa fer la notable companyia
que l'ha reestrenada.
No es podria intentar de donar-ne una
representació a Granollers? Aquí, on el
popular i inot)lidable/a/í/s compta amb
tants amics, no serà possible poder
aplaudiria seva o b r a p o s a d a amb dignitat i interpretada com es mereix?
Tenen la paraula les empreses teatrals.

Ens assabentem que ,Qn estol de s e nyoretes i joves del Casino es proposen donar ona representació teatral.
Voldríem que, com altres vegades ja
ha succeït, el lloable propòsit no es maiogri i que reïxin totalment els futurs actrius i actors en llur comès.

Mundial i Mafcstic
Al Mundial, «El rey de los jinetes»,
pel lícula americana amb salts i corredisses a l'engròs, pel gran cavallista
Ken Maynard, va atraure extraordinària
concurrència. Diumenge semblava el
Mundial dels seus temps millors.
Ens cal remarcar també «Lirios silvestres», film dramàtic per Corine Griffilh» i «La vida de las arefias», film cultural magníficament realitzat i d'ün gran
valor Instructiu.
—«Aplauso», producció sonora de la
Paramoont, és ona obra desigual; no
guarda proporcions el mèrit de l'operador, que ha realitzat un treball magnífic,
amb la tasca del músic i la del director.
Amb tot, és una magnífica lliçó pels realitzadors de les pel lícules «totalment
parlades en espanyol» que fins ara havem vist.
—Per ahir i avui al mateix Majestic,
és anunciada una altra «estupenda» creació de Joan Torena, «El impostor», que
dijous va projectar-se ja per primera vegada.
—Al Mundial és anunciaf un film per
Ivan Petrowich i Lil Dagover, «La sortija imperial»; i, entre altres, altre film
cultQral·«El ski en Noruega».
—Per a dimecres, dia 28, és anunciada, al Majestic, la gran companyia d'atraccions formada per 22 artistes, «Espectacles Circuits Cosmòpolis», de ia
qual en formen part el Ballet «Victoria
Qirl's», i una notable Orquestrina de
Negres.

Generalitat de Catalunya — La Gralla (1921-1937), 25/10/1931, page 11

U

GRALLA

IDIOMES
Mètode Massé
a càrrec de

Don bbUIS DUBREUIÜ
Professor de les Escoles Massé *

Pròxima inauguració de curs
a Granollers

NatríGules i Parlícalars
Dimarts : Dijous : Dissabtes
De 4 a 7 tarda

Dr. Robert, 25, 2.°" 2 /

mmm.
ColupiflilatilBlaSegflaaGatgpiaPrelereni
ba derrota del Granollers
a Horta per dos gols a un
El partit que el diumenge nassatha-,
via de jugar el Granollers a Horta ens
feia lémer, i no precisament perquè;
creiéssim que aquest equip barceloní
fos superior al nostre.
La temença estava en el rendiment
global de l'equip, o sigui en, el joc de
conjunt que presentaria el Granollers,
qualitat de la qual ha donat proves d'estar mancat durant alguns encontres i
que diumenge es va deixar sentir sobreinanera.
En p\ parti! de diumenge, el Granollers fou vençut per un equip que tan
sois va jugar quinze minuts—i això fou
en l'acabament del partit,—però que foren suficients per a traspassar el petit
avantatge obtingut en el primer temps
per l'onzè granollerí.
El Granollers va dominar tota ia primera part de joc i tingué un sens fi
d'oportunitats per a marcar, però sols
una vegada pogué aconseguir-ho Carmona.
La davantera granollertna, amb lot i
estar constituïda per bones individualitats, no dóna el rendiment necessari;
hom no hi veu ni lligament ni l'empenta que es requereix per a aconseguir un
tsplèndit triomf, i hi troba en manca
lambé aquella dosi d'amor propi i l'interès que cada jugador ba de posar en la
lluita per a obtenir la victòria pel seu
equip.
Diumenge, l'Horta se'ns va manifestar
cona un equip fluixet i va jugar malament, i, amb tot i això, el Granollers,
que podia i havia d'aconseguir un esplèodit triomf, nò tan sols no va guanyar-lo, sinó que es deixà guanyar i això
no pot ésser; perquè a cada actuació
granollerina hi ha més socis i entusiastes disgustats i desenganyats que acabaran per abandonar el club i renunciar a
l'afició.
Es hora ja de que es fassi comprendre
als jugadors la necessitat i l'obligació
que tenen de jugar i de donar el màxim
rendiment perquè lots, des del primer a
l'úítim, cobren una quantitat per a jugar
bé, o quan menys el què saben i no el
què volen.
Les mesures que s'han de prendre han
d'ésser radicals i sense contemplacions
de cap mena, puix que fa pena que un
equip com el Granollers, els jugadors
del qual cobren una nòmina bastant
crescuda, dongui el rendiment que fa
uns dies hom ve notant i comentant,
poguent donar de sí molt més.

