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■ Els Itineraris per les Terres de 
Cruïlla arriben al seu final avui al 
poble i la serra de Godall de la 
mà del Centre d’Estudis Planers 
(CEP) de Santa Bàrbara. 

L’objectiu és conèixer els llocs 
més emblemàtics del poble de 
Godall i alguns paratges natu-
rals i humanitzats de la seua ser-
ra. El membre del Centre d’Estu-
dis Planers Màrius Pont explica 
que es visitarà el poble de Go-

dall, el nucli semiabandonat de 
Vilallarga i el Centre d’interpre-
tació de la serra de Godall, amb 
el guiatge de l’estudiós Miquel 
Àngel Subirats. 

Després, hi haurà un despla-
çament amb els cotxes fins a 
l’aparcament de la font de Cap 
d’Àsens, ja a la serreta de Godall, 
«és un entorn una mica màgic, a 
més de la font també hi ha mitja 
dotzena de piques molt boniques 

en pedra, i aprofitarem la singu-
laritat d’aquest indret per parar-
nos a esmorzar», comenta Mà-
rius Pont. A partir de Cap d’Àsens 
s’anirà a peu a visitar alguns es-
pais, entre ells una antiga pedre-
ra, en funcionament durant el 
segle XIX i principis del XX, on en-
cara hi ha moles i altres elements 
a mig fer.  

Pont destaca que «Ulldeco-
na, Freginals i Godall proveïen 

molts dels pobles veïns, tant de 
materials d’ús domèstic, com les 
piques de pedra, com d’ús indus-
trial (moles d’oli) o decoratiu 
per a les façanes i interiors de les 
cases».  

Catorze sortides 
Enguany, els Itineraris per les 
Terres de Cruïlla han consistit 
en un total de catorze passeja-
des pel patrimoni de les comar-
ques veïnes del Montsià i el Baix 
Maestrat, organitzades pels cen-
tres d’estudis i associacions cul-
turals d’aquest territori, amb el 
suport econòmic del Campus ex-
tens de la Universitat Rovira i 
Virgili a la Sénia i el Departament 
de Cultura de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre.–J. J. BUJ

MONTSIÀ ■  V I S I TA  A L  P O B L E  I  L A  S E R R A

El municipi de Godall és l’última cita 

dels Itineraris per les Terres de Cruïlla

Nucli de Vilallarga, al terme de 
Godall.  FOTO: DT
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E l 13 de maig de 1996 neix 
com a entitat cultural sen-
se ànim de lucre el Grup 

Teatral Móra d’Ebre, fruit d’un 
grup d’amics que feien teatre 
amateur en diferents poblacions 
de la comarca. La primera repre-
sentació d’aquest grup va tenir 
lloc el 27 de juliol de 1996. 

Eren els inicis, de caràcter vo-
devilesc o còmic, realment per 
fer gaudir el públic, per distreu-
re, com va ser el cas de l’obra La 
Pepeta no és morta, dintre dels ac-
tes de ‘Les nits d’estiu a la vora del 
riu’. Aquesta representació es va 
fer a la plaça de Dalt de Móra 
d’Ebre, amb l’assistència de més 
de 1.000 persones, i es va repre-
sentar a 12 poblacions de la de-
marcació. 

El temps els va portar a una 
evolució, a fer obres amb un con-
tingut més profund. Se sentien 
a gust, aprenien, deixaven una 
mica enrere aquelles gesticulaci-
ons més forçades i cantarelles 
que els feien arribar a un teatre 
molt més natural i intens com La 
dama enamorada. Amb l’obra El 
cafè de Goldoni van aconseguir al 
concurs de Tortosa la millor po-
sada en escena del grups que s’hi 
presentaven. Destaquen aquest  
premi, perquè representa l’equip: 
direcció, vestuari, il·luminació, 
so, actors, traspunts, decorats... 
Tots. i això és el veritable sentit 
del grup.  

Sota la presidència de l’Anto-
ni Cutrona (1996 -2011), Mercè 
Segura (2011-2015) i Elisenda Jar-
dí (2015- actualitat), tots ells 
membres fundadors i encara en 
actiu, i sota la direcció de Vicky 
Gotós, Jordi Llambrich i Salvador 
Alegria (actual director), han fet 
més de 20 produccions teatrals, 
tant de teatre de sala com d’obres 
al carrer i teatre infantil. 

Les obres de teatre d’aquests 
darrers deu anys tenen uns con-
tinguts que fan referència a re-
trats de societats: Arsènic i pun-
tes de coixí, Diner negre (no gaire 
lluny del que passa actualment) 
i 23 centímetres, o bé crítica amb 
situacions de paròdia i extremes, 
com Criatures i Coses que dèiem  
avui, amb la qual van obtenir el 
premi a la millor actriu secun-
dària en la persona d’Elisenda 
Jardí. 

El balanç de tot aquest temps  
és molt positiu, el grup ha anat 
creixent i consolidant-se com a 
tal, no sols actuen i fan teatre, a 
més van iniciar Les Mostres de 
Teatre Amateur (enguany, dotze-
na edició), amb el suport dels di-
ferents ajuntaments, on han po-
sat de valor els grups del voltant. 
Allí s’intercanvien experiències 
i espais de representació. Ara 
com ara, indispensable perquè 
els grups de teatre vagin sobre-
vivint. També han organitzat cur-
sos de maquillatge, interpreta-
ció, direcció... oberts a tots els 
altres grup de la zona.  

Un capítol especial se’l me-
reixen les representacions de la 
Móra Morisca, de la mà de l’autor 
local Santi Alfonso, d’acord amb 
els actors que hi havia disponi-
bles, l’argument que el motivava, 
els escrivia especialment una 
obra per fer-la al castell o al car-
rer com La dona d’aigua o bé El 
casament de l’hereu.  

El grup està format per 20 per-
sones (queden tres fundadores)  
i segueix obert al qui hi pugui es-
tar interessat. L’objectiu princi-
pal de l’entitat és la realització 
de produccions teatrals amb la 
recerca de superacions i reptes. 
La col·laboració amb altres en-
titats culturals del poble i la ini-
ciació al teatre als infants, amb 

petits tallers de teatre, maqui-
llatge... També volen promoure 
el teatre, posant en valor els grups 
amateurs del voltant. 

El Grup Teatral Móra d’Ebre 
va estrenar l’obra 23 centímetres, 
la qual ara estan representant 
arreu de les Terres de l’Ebre, i 
esperen l’estrena de l’obra Dues 
dones que ballen, de Josep M. Be-
net i Jornet, a la primavera. Tam-
bé treballaran en la preparació 
de la nova temporada teatral, la 
propera Mostra de Teatre Ama-
teur... A més, estan valorant, do-
nades les demandes de nens que 
tenen interès en el món teatral, 
donar resposta a les seves inqui-
etuds. 

Una gala especial 
El passat 8 d’octubre van cele-
brar una gala on van assistir an-
tics membres del grup, autori-
tats, companys d’altres grups de 
teatre, empreses col·laborado-
res, representants d’entitats cul-
turals... En aquesta gala es va fer 
un recordatori de la vida del grup 
ens els primers 10 anys i després 

es va centrar en un repàs d’algu-
nes de les obres dels darrers deu 
anys, amb una adaptació lliure 
d’escenes creades per a l’ocasió 
i vivències dels protagonistes. 

Es va repassar Criatures, una 
adaptació de l’obra de la compa-
nyia T de Teatre; La dama ena-
morada, que és una obra del dra-
maturg català Joan Puig i Ferra-
ter; Arsènic i puntes de coixí, de 
Joseph Kesserling; Diner negre, 
una comèdia del dramaturg bri-
tànic Ray Cooney;  Coses que dè-
iem avui, de l’autor nord ameri-
cà Neil LaBute, i 23 centímetres, 
una obra de Carles Alberola i Ro-
berto Garcia que representen ac-
tualment. 

Aquesta celebració tan espe-
cial va ser, també, un gran ho-
menatge a totes les persones que 
al llarg d’aquests anys han col·la-
borat amb el grup actuant, diri-
gint, en els apartats tècnics o, 
simplement, donant-los suport, 
i que han permès la seva exis-
tència. 
■ ■ ■ 
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Dues dècades molt intenses(                         )Gent  de 
l’Ebre
Per V. MAIGÍ

El Grup Teatral Móra d’Ebre va néixer el 13 de maig de 1996 com a entitat sense ànim de lucre, 
fruit d’un grup d’amics que feien teatre amateur en diferents poblacions de la comarca

Imatge de la gala de celebració que va fer el Grup Teatral Móra d’Ebre per celebrar els seus vint anys de vida. FOTO: CEDIDA

Actualment estan 
representant l’obra 
‘23 centímetres’ en 
diferents llocs de 
les Terres de l’Ebre


