
31 LES COVES OBRI EL TELÓ
teixen en actors i actrius de la mà de Valentí Pinyot fins 
al moment final de la mort dels protagonistes. S’acabe 
la sessió amb una fase de relaxació. 
El públic assistent , 97 adults i 26 xiquets, va gaudir 
d’esta classe de teatre d’una manera especial, i és 
que la gent de Les Coves estem aprenent a estimar el 
teatre, el seu sentit i el seu procés. 
Els mateixos actors que ens acompanyen cada últim 
divendres de mes, es troben sorpresos i meravellats 
de la gran afluència de públic i de l’acceptació entre la 
gent de totes les edats que participe de l’espectacle. 
És una oportunitat que no volem desperdiciar, gairebé 
única en el món rural i cada vegada més, la gent del 
poble espera l’últim divendres de mes. I per a què? 
Per gaudir del teatre.
Esperem que la propera obra, “La última noche de 
José Orozco alias: BLASTER” de Mario Zorrilla, siga 
del grat de tots vosaltres.

Les Coves amb Mario Zorrilla
Avui divendres, 25 d’abril hem pogut vore a la Casa 
de la Cultura l’obra “La última noche de José Orozco 
alias Blaster”, representada pel conegut actor Mario 
Zorrilla.
Es tracta d’un monòleg on es veuen reflectits els re-
cords, els pensaments i els temors d’un home que se 
sap prop de la mort. L’obra està ambientada a la se-
gona part del segle XVII, però tè alguns paral·lelismes 
amb l’època actual. El personatge de José Orozco és 
un mariner espanyol que els avatars de la vida el van 
portar a ser pirata i navegar amb pavelló anglès. El seu 
vaixell és apressat i la Espanya de la “Inquisición” el ju-
tja per pirata i per heretge. Ell, en les seues reflexions, 
no veu clara ni una acusació ni l’altra.

Esta representació ha estat feta per Mario Zorrilla en 
diversos lloc del país durant els dos o tres últims anys. 
L’actor és també conegut per les seues pel·lícules de 
cine i per les seues aparicions en vàries sèries de te-
levisió.


