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EL MORELL 

L’obra vol reflexionar sobre 
l’important paper de 
l’observador passiu en 
un conflicte bèl·lic 

 
Amb el prisma d’un punt de vista 
innovador, arriba al Teatre Audi-
tori del Morell Refugiats, l’obra 
del tarragoní Grup de teatre Tor-
navís que aborda la qüestió de la 
guerra d’una manera poc conven-
cional. 

Aquest espectacle ens mostra 
un escenari de conflicte clàssic, 
amb personatges tan imprescindi-
bles i identificables com són un 
general genocida que extermina 

els seus opositors i qualsevol ele-
ment discordant amb la seva «po-
lítica, una guerrilla que lluita per 
preservar els seus drets i una po-
blació civil que pateix el conflicte 
a les seves pròpies carns. Així 
doncs, personatges habituals en 
obres i textos sobre la guerra i 
aquells que hi participen. 

Però, a partir d’aquí, Refugiats 
introdueix en l’espectacle teatral 
un element totalment nou: el pa-
per determinant dels observadors, 
o espectadors del programa tele-
visiu del mateix nom, Refugiats. 
Així es trenca la barrera entre l’es-
cenari i platea i el públic es con-
verteix en un element indispensa-
ble per entendre, no només l’es-
pectacle, sinó qualsevol conflicte 
armat. Refugiats posa l’accent en 

el paper importantíssim que ju-
guen els simples observadors d’un 
conflicte, que decideixen no par-
ticipar-hi. 

Tot plegat configura un especta-
cle que arribarà al Teatre Auditori 
del Morell aquest proper dissabte, 
25 de novembre, a les 20 hores, i 
que servirà per tancar el Cicle de 
teatre de petit format que, des del 
passat mes de setembre, ha portat 
set funcions de diversos gèneres i 
de mans de diferents companyies, 
fins a l’escenari morellenc. 

Aquesta darrera funció, com 
les anteriors, s’ofereix al públic a 
uns preus molt assequibles: 3 
euros l’entrada anticipada i 5 eu-
ros la venda a taquilla, a partir 
d’una hora abans de l’inici de 
l’espectacle. 

inal del icle de teatre de etit 
ormat am  l o ra e ugiats

El Morell Teatre
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La Pobla de mafumet 

La Pobla va celebrar la 18a edició 
de la Festa de l’Oli, una tradició 
molt esperada al municipi tal com 
demostren els més de 500 assis-
tents que es van donar cita per 
gaudir d’un esmorzar popular que 
va satisfer els paladars més exi-
gents.  

 Amb les graelles a punt i les 
brases ben calentes, els partici-
pants de la 18a Festa de l’Oli van 
anar adquirint el tiquet de 3 euros 
per rebre a canvi el seu esmorzar, 
que cada comensal va coure al 
seu gust. Un cop preparats els ali-
ments, no hi va faltar l’oli de la 
nova premsada, que va amanir el 
pa torrat i la carn a la graella, per 
oferir un menú excel·lent per al 
matí del diumenge.   

A més i seguint la iniciativa ins-
taurada fa uns anys, la recaptació 
íntegra d’aquest esdeveniment 
serà destinada a finalitats solidà-
ries. En aquest sentit, la Festa de 
l’Oli de la Pobla va aconseguir re-
captar més de 1.500 euros, la xi-
fra més elevada des de la instau-
ració d’aquesta finalitat solidària 
de la Festa de l’Oli de la Pobla. El 
fet que la festa sigui solidària li 
atorga un valor afegit, que els po-

bletans accepten de bon grat, sa-
bent que no només poden gaudir 
d’un bon esmorzar acompanyats 
dels veïns i veïnes de la localitat, 
sinó també que estan fent una bo-
na obra. 

Mentre els comensals anaven 
degustant el seu esmorzar regat 
amb el millor oli nou a la zona de 
les moreres, ben a prop va tenir 
lloc el Mercat d’objectes de sego-
na mà, instal·lat per a l’ocasió al 

Parc de les Pobles. Les parades 
amb productes d’ocasió a preus 
molt reduïts van atraure una gran 
quantitat de públic, en una inicia-
tiva organitzada per l’Associació 
Familiar +30, que combina l’in-

tercanvi i el reciclatge de produc-
tes per donar-los una segona vida. 
Aquest tipus de mercats són molt 
populars, perquè donen l’oportu-
nitat als venedors de desfer-se 
d’objectes i estris que ja no neces-
siten però que estan en massa bon 
estat per llençar-los. Al mateix 
temps, els compradors poden ad-
quirir productes rebaixats i a bon 
preu, amb les garanties de saber 
exactament a qui li estan com-
prant. 

Finalment, el cap de setmana i 
els actes lúdics del mes de novem-
bre van arribar al seu final aquest 
diumenge passat a la tarda, quan 
l’auditori del Casal Cultural va 
obrir les seves portes per acollir la 
representació de Cyrano de Berge-
rac. Aquest clàssic va ser interpre-
tat per la secció júnior de La Cor-
riola Teatre, en el marc de la Mos-
tra de teatre Carme Baget. De fet, 
l’edició 2017 va arribar al seu fi-
nal amb aquesta obra.   

Així doncs, els habitants de la 
Pobla miren ja al futur i, en matè-
ria lúdica i cultural, la propera 
cita arribarà amb les festes nada-
lenques, que un any més serviran 
per omplir els carrers del munici-
pi d’il·lusió, màgia i convivència 
mentre arriben les dates més es-
perades de l’any.  

Oli de qualitat i mercat de segona mà
La Pobla de Mafumet Gastronomia

Els comensals es van reunir per tastar l’oli de la nova premsada.  FOTO: CEDIDA

Més de 500 persones van assistir a l’esmorzar popular solidari de la 18a Festa de l’Oli el diumenge passat

EN BREU
La Riera de Gaià. 
Assemblea per 
debatre sobre els 
pressupostos 
El dilluns passat, a les Escoles 
Velles, es va realitzar l’Assem-
blea Cultural pels Pressupos-
tos 2018. L’acte també va servir 
per donar forma a la Taula de 
Cultura de la Riera. 
 

La Canonja. 
Concert de música 
clàssica en petit 
format 
El proper divendres, 24 de 
novembre, la Canonja acollirà 
un concert de petit format de 
música clàssica que anirà a 
càrrec del quartet de cordes 
de l’Orquestra Camerata XXI. El 
concert vol commemorar la 
diada de la música, Santa 
Cecília, i serà a les 8 del vespre 
al Castell de Masricart. 

La Canonja. 
Plantada d’arbres 
amb desenes de 
participants 
Aquest dissabte la Canonja ha 
acollit una plantada d’arbres 
organitzada per l’àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de la 
Canonja i l’entitat ecologista 
La Canonja 3 - Poble, paisatge 
i sostenibilitat. Desenes de 
persones, sobretot de famílies, 
van participar en aquest acte, 
que té per objectiu conscien-
ciar sobre la importància de 
cuidar el medi ambient i de 
viure en un municipi que 
respecta l’entorn natural. Petits 
i grans van poder participar de 
forma activa, plantant el seu 
propi arbre. A la iniciativa 
també s’hi van sumar a 
col·laborar Entra cooperativa, 
el Punt d’Informació Juvenil 
la Canonja i el Mico de la 
Canonja.


