


“La devoció a Sant Martí va ser molt important a 

Occitània i entre les tropes franques. La història 

conta que quan els exèrcits francesos van ajudar 

als catalans en la Reconquesta contra els sarraïns, 

els soldats francs erigien una capella en agraïment 

a sant Martí dalt de cada turó reconquerit, entre 

ells el de Sant Martí del Canigó. Aquesta devoció es 

va estendre per Catalunya i per això encara avui 

més d’una trentena de viles el tenen per patró.”

Escrits de cultura popular.

“Com més fort  és  l ’est iuet , 

guarda’t  més del  fred.”



19 h
La recuperació de la memòria històrica. 
Una necessitat?
Xerrada/conferència al voltant de la  investigació i 
publicació: “De la Segona República a la repressió 
franquista al Morell (1931-1945)”.
Història i Patrimoni, “3a” Beca Recerca Local.
Intervenen:

-Eloi Calbet (presentació de l’acte)
-Francesc-Xavier Tolosana Arriaga, autor del llibre
-Joaquim Nolla Aguilà, coordinador de la col·lecció Història 
i Patrimoni.
Sala d’actes de l’ajuntament.

19 h
El Petit príncep
A càrrec del Grup de Teatre la Sala del Morell.
El Petit Príncep és l’obra més famosa de l’escriptor 
francès Antoine de Saint-Exupéry. Aquesta obra ens 
transportarà a un viatge màgic carregat d’emocions 
on un pilot es retrobarà amb el seu nen interior.
Teatre-Auditori.
Preus: 3€ anticipada - 5€ Taquilla.

23.30 h
Reviu els anys 80 a la discoteca del Centre
Sala polivalent del Centre Cultural.

Divendres 3 de novembre

Dissabte 4 de novembre



11.30 – 14 h
II Masterclass de zumba Hol·la Genís
Pavelló municipal.

18 h i 19 h
“Moleskine”
A càrrec de Violant Llopis.
Moleskine és un tast de teatre de proximitat, teatre cine-
matogràfic, viu, intens... una història d’amor i mort. I potser 
d’amor i odi. I d’odi i mort. I de solitud i desesper. I d’espe-
rança i de traïció. I de rebuig i d’acceptació. És una noia i 
un cadàver, o l’ombra d’un cadàver i l’ombra d’una noia.
Ajuntament del Morell.
Preus: 3€ anticipada - 5€ taquilla.

*Aforament limitat.

Diumenge 5 de novembre



17 h
Anada del Ball de Capgrossos Petits
Acompanyats del grup de gralles i timbals “Els Marti-
nets” de l’Escola de Música Municipal del Morell, fins a 
la Cercavila.
Sortida de l’Ajuntament.

17.30 h
Punt energètic per a la Canalla
Davant de l’Embruix.

18 h
 Cercavila amb l’Embruix
En acabar, pujada dels Gegants del Morell Senén i 
Clariana, acompanyats pels Grallers del Morell.
Sortida de davant de l’Embruix.
Tot seguit inici de Festa Major
Ballada del Drac, encesa de la tronada i repic de 
campanes.
Plaça Era del Castell.

21 h
“Dos fenomenus de cuidadu”
En un lloc de Catalunya, el nom del qual no vull recor-
dar, hi vivien “Dos Fenòmenus de Cuidadu”, en Benito 
Voraviu i en Xicu Persiglaça, dos sonats que conviuen 
amb el seu fidel Carcamal, un gos siberita i un semental 
de primera. Després d’algun esgotament físic i d’alguna 
infecció de baixos, un bon dia, la vida els fa un canvi ra-
dical quan una bruixa els ven l’elixir de l’eterna joventut.
Teatre-Auditori. Preus: 5€ anticipada - 8€ taquilla.

*No recomanada per a menors de 14 anys.

Divendres 10 de novembre



23.30 h
Concert de Sant Martí
Pavelló municipal.
Gratuït.

BRAMS
PORTO BELLO
Dj SENDO



Dissabte 11 de novembre,
Sant Martí
11.30 h

“Ni Cap ni peus”
Espectacle familiar a càrrec de de la companyia Circ 
Vermut. Dos personatges amb clau de circ i humor 
intentaran sortir-se’n dels entrebancs que ells ma-
teixos es busquen amb accions quotidianes com pot 
ser seure en una cadira, penjar una jaqueta  o pintar 
un quadre. Un show fresc on la comicitat és sempre 
present, a més d’un caire familiar completament agra-
dable on gaudeixen tant els petits com els grans.
Plaça Francesc Macià.

*Espectacle per a tots els públics.



13 h
Recepció dels Martins i Martines del poble
Sala noble de l’Ajuntament

13 h
És l’hora del vermut!

- Vermutàs, Bar el Centru. Carrer la Coma.
- Degustació de callos i vermut, Can Calet. Plaça de la Font.
- Vermutapes, Ca la Dori. Avinguda de la Pau.

17 h
IV torneig d’escacs
Centre de Serveis per a la Gent Gran.
Inscripcions fins el dia 8 de novembre, al Centre de Serveis 
per la Gent Gran.

18.30 h
Concert de tarda
Amb l’Orquestra “Selvatana”. És una formació de 
Cassà de la Selva amb 104 anys d’experiència, una 
de les orquestres més reconegudes del país. Amb un 
ampli ventall de possibilitats musicals i d’espectacle, 
que van des del concert clàssic fins al ball de gala.
Pavelló municipal.
Gratuït.



8 h
Matinades Traguejades
Sortida de davant de l’Embruix.
Organitza: Embruix.

11 h
Ofici de Festa Major 
Missa Cantada per la Coral Guspira. En acabar es 
cantaran els Goigs de Sant Martí.
Església Parroquial de Sant Martí Bisbe.

Diumenge 12 de novembre

20 h
IV Trobada de diables
Amb el Ball de diables els Bruixots d’Alcover, colla de 
Diables de Riudoms i Ball de Diables del Morell.
Plaça de l’església, Plaça de la font, Carrer Major, Carrer 
molí, Carrer Sant Antoní, Carrer Sant plàcid, l’esplanada, 
travessia de l’esplanada, Carrer de les Creus, Carrer Sant 
Martí, Plaça de l’església, Era del Castell.

24 h
Ball de Festa Major
Amb l’Orquestra “Selvatana”.
Pavelló municipal.
Gratuït.

24 h
Sant Martí Party 2017
Sala polivalent del Centre Cultural



12 h
Seguici popular en honor a Sant Martí
El sant anirà acompanyat de la Banda de Flautes i 
percussió “Frullato” de l’Escola de Música Municipal, 
juntament amb tots els elements festius.
Inici a la Plaça de l’Església, C/ St. Martí, C/ de les Creus, 
C/ Molí, C/ St. Antoni, C/ St. Plàcid, Plaça Era del Castell, 
Plaça de l’Església.

Després del seguici
Ballada de sardanes amb la Cobla Cossetània
Plaça de l’Església.

Vermut de Festa Major
Jardins de l’Ajuntament.

20 h
Ball de tarda
Amb el duet “Guaraná”. Gaudeix de les darreres notes 
musicals de la Festa Major amb un ball de tarda.
Sala Gran del Centre de serveis de la gent gran.



10 – 14 h / 16 – 18 h
Divertiland de Festa Major
Rocòdrom, tirolina, jocs gegants i tradicionals.
Plaça de l’Era del Castell.

12 h
L’Opera dei Pupi Siciliana
Marioneta tradicional de la ciutat de Palermo. És el 
teatre tradicional de marionetes de la Itàlia meridional, 
caracteritzat per la mecànica, els subjectes i l’adreça-
ment a un públic popular i rural. Tal és la importància 
d’aquesta expressió cultural que l’any 2001 rep la 
protecció de la UNESCO com a patrimoni Immaterial 
de la Humanitat, per ésser “ L’únic exemple de tradició 
ininterrompuda d’aquest tipus de teatre”.
Teatre-Auditori del Morell.
Gratuït.

*Espectacle inclòs a la programació
del 13è Festival Guant.

Dilluns 13 de novembre



21 h
“En Peyu i en Dani”
En Peyu explica coses i en Dani tira àudios i fa anar 
les llums. Així de simple és la presentació del seu 
espectacle. En Peyu, humorista, actor i presentador, 
combina el teatre amb la ràdio, la tele i el doblatge. 
El podeu veure cada setmana a l’APM, i escoltar-lo 
a la ràdio. Us esperem al Teatre del Centre Cultural 
per riure com poques vegades ho hem fet i gaudir 
d’aquest personatge tant carismàtic.
Teatre-Auditori.
Preus: 10€ anticipada - 12€ taquilla.

*Espectacle per a tots els públics.



17.30 h
Conta Contes
Amb Karme, “Tens més cuento que calleja!”

*Cicle de contes a les Biblioteques del Tarragonès.

Dijous 16 de novembre

Agraïments
Festa Major d’hivern 2017
L’ajuntament del Morell agraeix a les 
entitats col·laboradores: Associació 
Cultural Embruix / Escola de Música 
del Morell / Grup de Teatre La Sala / 
Coral Guspira / Associació Cultural 
Sardanista del Morell / Protecció civil / 
Comissió de Festes i als treballadors de 
l’Ajuntament / i, en especial, als Tècnics 
del Centre Cultural.



Entrades anticipades:
Pack teatre del Divendres i Dilluns 12€ (només antici-
pades).
Llotja al Ball de la Selvatana: 12€ (Per a 6 persones).

*Els tiquets per a la llotja s’hauran de comprar al Centre 
Cultural, fins al dimecres 9.
*Les entrades del teatre es poden comprar a l’oficina de 
dilluns a divendres, de 17h a 21h, i una hora abans de 
l’espectacle.

Informació i preus

Més informació i inscripcions al Centre Cultural del Morell.
C/ La Coma, 2 El Morell – 977 84 21 76



L’organització es reserva el dret de modificació o 
d’anul·lació dels actes.
Dipòsit legal: DL.T 1324-2017

Recomanacions de seguretat en espectacles de foc

Per als participants:
Portar roba ignífuga o de cotó de màniga llarga.
Protegir-se els ulls i oïda.
Portar el cap tapat amb barrets de palla o mocadors de cotó.
Seguir les indicacions dels organitzadors i del servei d’ordre.

Per als veïns:
Retireu tots els vehicles del recorregut i zones limítrofes.
Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixa-
des, aparadors i vidres protegits, tendals recollits i protegits, 
no tingueu roba estesa o elements similars.
Mantingueu el recorregut lliure d’obstacles.

Per als espectadors:
Mantingueu una distància prudencial amb els elements de foc.
Col·loqueu-vos en zones obertes on sigui més fàcil moure’s.
No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o dels conteni-
dors de material pirotècnic.
Seguiu les indicacions dels organitzadors i del servei d’ordre.

Normes per als 
espectacles amb foc




