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Presentació

El 2020 ha estat un any molt complicat on la COVID-19 ha fet autèntics estralls 
a moltes de les nostres famílies; no obstant això, i malgrat tenir la pandèmia 
encara present entre nosaltres, hem de seguir treballant i lluitant per mantenir 
viu un bé tan essencial com és la cultura. 

La primera edició del Cicle de Teatre Empori de Castelló no va poder desenvo-
lupar-se com haguéssim volgut, ja que vam veure’ns obligats a interrompre’l, 
només iniciar-lo, i moltes de les funcions previstes es van suspendre o repro-
gramar a una nova data. Amb la confecció d’aquesta segona edició però, hem 
vetllat perquè les companyies que no van tenir la sort de poder representar-nos 
la seva obra a l’escenari de la Sala Municipal puguin fer-ho, esperem, al llarg 
d’aquest primer semestre del 2021.  El Cicle de Teatre Empori ha de seguir el 
seu procés de creixement perquè quan finalitzi el procés de remodelació de 
la Sala Municipal, hi hagi un públic fidel a la cita amb ganes de gaudir del bon 
teatre. 

Amb una voluntat clara de tirar endavant i fer créixer l’Empori i de treballar per 
nodrir el teixit teatral del poble, us presentem aquest primer semestre de la 
segona edició del Cicle perquè la gaudiu i, si es pot, aparqueu per uns instants 
el dolor que ha suposat el brot de la pandèmia. 

Visca el teatre i llarga vida a la cultura!

Xon Hugas

Regidora de Cultura
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No hi ha lladre que per bé no vingui 
Tequatre

Una parella vol tenir una aventura extramatrimonial. En arribar a casa, els llums són en-

cesos... Un lladre ha entrat a robar. Així comença la llarga nit de malentesos d’aquesta 

comèdia ambientada en la Itàlia d’entreguerres, en el moment en què el feixisme asset-

java el país. Amb clau d’humor, No hi ha lladre que per bé no vingui parla de desamors, 

hipocresia i de la doble moral de les classes benestants.

Preu: 5 €

Lloc: Sala Municipal

Autor: Dario Fo

Codirecció: Àngels Barrientos i Jaume Pujadas

Traducció: Tequatre

Durada: 1 hora i 30 minuts
..........................................................................................................................

Dissabte 20 de febrer a les 20 h
..........................................................................................................................
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Comunicar una mala notícia no és fàcil… i menys encara si és la nit de Nadal. Aquesta és la 

missió dels policies Gobble i Blunt que, sense voler-ho, es trobaran amb un seguit d’impedi-

ments que ho faran francament difícil. Adaptació de Guspira Teatre de la comèdia d’Ant-

hony Neilson Mentiders. Una obra delirant que ens demostra que si alguna cosa es pot 

complicar…es complicarà… !

Preu: 5 €

Lloc: Sala Municipal

Autor: Anthony Neilson

Direcció: Nani Castellsagué

Durada: 1 hora i 30 minuts 
..........................................................................................................................

Dissabte 20 de març a les 20 h
..........................................................................................................................

Mentiders
Guspira Teatre
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Ara no, amor meu 
Grup de Teatre Esplais

Ara no, amor meu és una adaptació de Not now Darling, una comèdia dels britànics John 

Chapman i Ray Cooney. L’escena se situa en una botiga d’abrics de pell on una sèrie de 

personatges interactuen, encapçalats pel propietari i el dissenyador, al voltant d’un abric 

de visó. Les portes que s’obren i es tanquen, les confusions, els personatges que s’em-

paiten, elements propis del vodevil, es barregen amb diàlegs enginyosos que conformen 

una obra ràpida amb molt ritme i precisió.

Preu: 10 €

Lloc: Sala Municipal

Autor: Ray Cooney & John Chapman

Traducció: Marc Artigau

Direcció: Rosa Ma Oliveras

Durada: 1 hora i 55 minuts (amb 15 min. de mitja part)
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Dissabte 27 de març a les 20 h
Diumenge 28 de març a les 18 h
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1932. L’alemany Martin Schulse i el jueu nordamericà Max Eisenstein comparteixen una 
gran amistat i són socis d’una galeria d’art a San Francisco (Califòrnia). En Martin ha deci-
dit tornar al seu país amb els seus, mentre que el Max es queda a San Francisco per dur 
el negoci comú. Han promès d’escriure’s i ho fan des del moment de la seva separació 
perquè s’estimen com a germans. A principis de 1933, a Alemanya, Hindeburg deixa el 
poder a un nou canceller, el nacional-socialista Adolf Hitler. Mentre es produeix el tràgic 
ascens del Tercer Reich, la tendra complicitat de les primeres cartes bascularà subtil-

ment fins a l’horror.

Preu: 5 €
Lloc: Sala Municipal
Autor: Kressmann Taylor
Traducció: Ernest Riera
Direcció: Ma Rosa Oliveras
Durada: 1 hora 
..........................................................................................................................

Dissabte 17 d’abril a les 20 h

..........................................................................................................................

Adreça desconeguda
Grup de Teatre Esplais

Diumenge 18 d’abril a les 18 h



- 8 -

Any 1964. En una ciutat de províncies italiana, el nou Prefecte de policia es disposa a re-
bre les visites del seu primer dia de feina. Per distreure’s una estona, acceptarà escoltar 
el director d’una companyia de teatre ambulant que ha perdut el seu teatret a causa 
d’un incendi, i que pretén convidar-lo a assistir al seu espectacle per tal que el nou diri-
gent, amb la seva presència, demostri a la ciutadania que aquell art encara té una gran 
importància social. Amb aquesta base i en clau de comèdia, Eduardo de Filippo basteix 
un càustic retrat de la societat del seu temps i de l’enfrontament secular entre la cultura 
i el poder, alhora que proposa a l’espectador de participar en un joc de miralls on s’esbo-

rra la línia entre la realitat i la ficció.

Preu: 5 €

Lloc: Sala Municipal

Autor: Eduardo de Filipo

Traducció: Xavier Albertí

Direcció: Jordi Massoni

Durada: 2 hores 
..........................................................................................................................

Dissabte 15 de maig a les 21.30 h
..........................................................................................................................

L’art de la comèdia
Agrupació teatral La Gespa
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Tres personatges i una cadira gegant surten a prendre la fresca, generant diferents si-
tuacions còmiques al llarg d’un recorregut.
Espectacle inspirat en situacions quotidianes. Visual i amb poques paraules.

Preu: 5 €

Lloc: Pati del Palau dels Comtes

Autor: Pep Vila, Rosita Calvi. Thangi Rey, Anna Confetti

Direcció: Pep Vila

Durada: 55 minuts 
..........................................................................................................................

Dissabte 19 de juny a les 21.30 h
..........................................................................................................................

A la fresca
Cia. Anna Confetti



No hi ha lladre que per bé no vingui 

 Tequatre
 Dissabte 20 de febrer a les 20 h

Mentiders

 Guspira Teatre
 Dissabte 20 de març a les 20 h

*Ara no, amor meu  

 Grup de Teatre Esplais
 Dissabte 27 de març a les 20 h

 Diumenge 28 de març a les 18 h 

Adreça desconeguda

 Grup de Teatre Esplais
 Divendres 17 d’abril a les 20 h

 Diumenge 18 d’abril a les 18 h

L’art de la comèdia

 Agrupació teatral La Gespa
 Dissabte 15 de maig a les 21.30 h

A la fresca

 Cia. Anna Confetti
 Dissabte 19 de juny a les 21.30 h

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

PROGRAMACIÓ 2021

Preu de l’entrada 5€ (excepte pel públic major de 65 anys, els menors de 16 i les 

persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% que ho tindran gratuït).

*Excepte l’obra: Ara no, amor meu (Preu d’entrada 10 €)



AMCE. Fons Esteve Ripoll Cornell. Col·lecció de fotografies, núm. 7655.1

Representació de Terra Baixa (1991) 

Informació
Oficina del Departament de Cultura i Festes 

Convent de Santa Clara (Casa de Cultura), núm. 4-6
Telèfon: 972 158 040 

Correu electrònic: cultura@castello.cat

L’organització es reserva el dret a modificar el programa per motius de força major

Il·lustracions: Elena Casadevall 




