Divendres 22
19.00 h
«Adéu al futur. Un homenatge a la República»
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MUCBE. Museu de la Ciutat de Benicarló
Exposició de Manuel Flores, amb una selecció de dibuixos que pertanyen al llibre
publicat per l'editorial valenciana Media Vaca amb el títol Adiós al Porvenir i que inclou
una llarga carta de Manuel Azaña enviada a Ángel Ossorio el 18 de juny de 1939. Una
carta-diari que, com assenyala Vicente Ferrer, ─editor de la publicació referida i
comissari de la mostra junt a Begoña Lobo─, és una prova de lleialtat cap al seu advocat i
amic, així com també un símptoma de l'aïllament que aleshores patia Manuel Azaña.

Dimecres 27
«Viatja Llibre/Viatja Lliure»
Parador de Turisme de Benicarló (del 27/09 a l'01/10)
Biblioteca Municipal Manel Garcia Grau (del 02/10 al 04/10)
«Viatja Llibre/Viatja Lliure» proposa un recorregut, de nord a sud, per les cases museu
més significatives dels escriptors valencians: Carles Salvador (Benassal), Max Aub
(Sogorb), Lluís Guarner (Benifairó de les Valls), Vicente Blasco Ibáñez (València), Joan
Fuster (Sueca), Enric Valor (Castalla), Azorín (Monòver), Gabriel Miró (Polop) i Miguel
Hernández (Oriola). Et convidem, doncs, a viatjar per la vida i l’obra de nou referents de
les lletres del segle XX, que ja no són entre nosaltres, a partir d’unes cases i d’uns espais
que guarden la seua memòria.
L'exposició s'emmarca dins del projecte de la Generalitat en col·laboració amb la
Fundació Full del Pla Valencià del Foment del Llibre i la Lectura «Llegim Llegim Llegim
2017-2021».
En el marc de l'activitat, hi ha prevista una visita a la Fundació Carles Salvador de
Benassal, el dia 7 d'octubre (vegeu la informació més endavant).

Dijous 28
19. 00 h
«Adéu al futur. Els últims dies de la república narrats per Azaña»
MUCBE. Museu de la Ciutat de Benicarló
Xarrada col·loqui a càrrec dels editors Begoña Lobo i Vicent Ferrer de l'Editotrial Media
Vaca.

Dissabte 30
18.00 h
Veus de ciència

LA SETMANA DELS PREMIS

Parador de Turisme de Benicarló
El biòleg Martí Domínguez conversa amb l’artista Manuel Boix, pintor, escultor i
il·lustrador parlant de ciència, divulgació i art. La vella aspiració de l'humanisme, a partir
de l'exposició amb il·lustracions de Manolo Boix que s'instal·larà a Parador.

20.00 h
Els autors de ben a prop
Parador de Turisme de Benicarló
Els guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2017 presenten les seues obres
guanyadores. Per conèixer de prop quin és l'impuls creador que genera l'obra literària i
tindre un contacte directe amb els autors.
Programació:

20.00 h Josep Santesmases ens parla d' Els paisatges trobats. Una obra on el paisatge
de Vila-rodona, on viu l’autor, esdevé el principal protagonista. El paisatge com a
matèria de descripció, però també d’interpretació i de reflexió per a la creació de
pensament lligat a la humanització del territori.
20.15 h Juan José Roda ens parla de La cuina de la gent de la mar. El ranxo d’abordo ,
és un documentat treball, escrit en clau antropològica, al voltant de la cuina
marinera mediterrània, fruit del treball de camp realitzat per l’autor a les localitats
costaneres del Baix Maestrat i les Terres de l’Ebre. La cuina com un fet cultural
supraterritorial, on la marineria no és un ofici, sinó un llegat.
20.30 h Juan Hernaz i Fátima Fernández ens parlen de l'àlbum il·lustrat Por pequeño
que parezca . Un viatge interior pel món psicològic associat a dos pilars bàsics del
desenvolupament humà: els mecanismes cognitius associats a la resolució de
problemes i el propi desenvolupament cognitiu de l’aprenentatge humà al llarg de
la vida, des dels 0 anys fins a l’edat adulta.
20.45 h Martí Domínguez ens parla de Veus de ciència. Una invitació a cultivar la
lectura científica perquè forme part del bagatge de qualsevol persona culta. Un
petit cànon de bones lectures, sense més pretensió que fer gaudir al lector de la
bona literatura científica.

21.30 h
Acte de Lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló
Parador de Turisme de Benicarló
L'actor Francesc Anyó i el músic Borja Penalba conduiran l'acte d'entrega dels Premis
Literaris 2017.
22.00 h Sopar
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Diumenge 1
18.00 h
Por pequeño que parezca. El procés de creació d'un àlbum il·lustrat
Parador de Turisme de Benicarló

Juan Hernaz i Fátima Fernández ens parlen del procés de creació de l'àlbum guanyador
de la IV edició del Premi d'Àlbum Infantil Il·lustrat. L'Associació Cultural Diabolus serà
l'encarregada de posar música i veu en directe al llibre guanyador.

Del 02/10 al 13/10
Por pequeño que parezca
Comerços de Benicarló
Els comerços de Benicarló tindran al seus aparadors el llibre guanyador de la IV edició
del Premi Internacional d’Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló, Por pequeño que
parezca de Fátima Fernández i Juan Hernaz.
El dia 13/10 es sortejarà entre els clients de cada botiga.

Dijous 5
21.00 h
Terra baixa
Auditori Pedro Mercader
Lluís Homar sempre ha estat vinculat a Terra baixa, des que als 16 anys, després de
veure l’obra, decidira ser actor. Ara, dirigit per Pau Miró, Homar interpretarà ell sol els
personatges de l’obra: l’ingenu Manelic, que baixa de la terra alta al fangar de les
passions humanes més turbulentes; Marta i, fins i tot, l’amo Sebastià. Miró concentra així
en un actor la universalitat del clàssic català.
Les entrades es posaran a la venda al Mucbe a partir del 19 de setembre, a un preu de 10
euros.

Dissabte 7
Visita a la Fundació Carles Salvador (Benassal)
Viatja Llibre/Viatja Lliure

Sortida: 9.00 h, plaça de la Constitució. Tornada: 16.00 h, Benassal.
Et convidem a visitar la Fundació Carles Salvador de Benassal. Es visitarà l'última casa on
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va residir el mestre, escriptor i gramàtic, Carles Salvador, i on va viure, va conservar i va
ampliar el seu llegat la seua filla Sofia Salvador Monferrer. A més, es farà un itinerari
d’onze parades al voltant de Benassal, relacionades amb la vida de l'autor.
Inscripcions: Gratuïtes, del 26 de setembre al 5 d'octubre al Mucbe per correu electrònic
(correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org) o telèfon 964 460 448. Hi ha 40 places, que
s'assignaran per ordre d'inscripció. El viatge inclou el desplaçament en autocar
Benicarló-Benassal i tornada i la visita guiada. No inclou els àpats.

