
P  ROGRAMA  
18.00 h- 22.00 h              Mucbe i   Casa Tradicional Benicarlanda del carrer     de Santa Càndida  

Nit oberta

19.00 h a 22.00 h            Capella del Mucbe  

A pie. J. A. Portillo 

Creació multidisciplinar on habiten el 

dibuix, la robòtica, la música i el teatre. 

Un músic, Enric Monfort, construeix una 

simfonia sonora depositada en un cervell,

una estructura amb calaixos que 

produeixen sons de la nostra vida: 

gestació, naixement, infància, 

adolescència, adults i retorn. Els 

espectadors podran escoltar els dubtes, pors i inseguretats que genera la maternitat o la paternitat. 

* A pie és un projecte en residència artística fins al 31 de juliol.

19.30 h - 20.00 h

21.00h – 21.30h          Jardins del Mucbe  

Silencis. Claire Ducreux.

Una  peça  que  naix  de  la  necessitat  de
compartir  l'espai-temps  transparent  que
envolta el silenci, de compartir una essència
poètica,  un  tempo,  una  mirada  sobre  allò
imperceptible... Un instant propici per veure
ballar  les  coses  immòbils,  per  sentir-se
infinitament viu. Un arbre que s'estremeix.
Una  ànima  que  balla.  Una  invitació  a
respirar junts al ritme lent i  profund de la
vida.

Millor Espectacle de Carrer del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2017.



20.00 h-23.00 h         Edifici Gòtic  

Som, vam ser vulnerables.  Memòria fotogràfica de la covid-19. J.  Roda & la
Pepa & Javier Esteban

Un  projecte  que  va  nàixer  del  reconegut  fotògraf
Javier  Esteban,  que  va  recollir  autoretrats  que  li
enviava la gent amb mascareta en els moments més
durs  del  confinament.  La  ciutat  de  Benicarló  va
participar  activament  per  a  realitzar  una  peça  que
poguera  servir  com  a  reflexió  a  les  generacions
futures. Ara, en el marc de la Nit en Vetla, tanquem el
cercle.

20.00 h - 20.30 h

21.30 h - 22.00 h         Pl. de l’Ajuntament  

DIS-ORDER. Cia. Pere Hosta.

Cada  dia  fem  tràmits,  presentem  documents,  busquem
certificats... Fem papers. Avui l'oficina surt al carrer per ordenar i
controlar. Per a fer veure els perills als quals s'exposa el vianant.
Aquest oficinista transforma l'espai fent faena, transformarà les
nostres emocions. Ha vingut a canviar el món... O, si més no, ho
intentarà!  Un  certificador  de  certeses.  Acompanyat  de  la
interacció i participació del públic, redescobriran i reordenaran el
carrer. Espere el seu torn!

21.00 h - 22.00 h        Lateral de l’Església de Sant Bartomeu  

Àvol. Cia. Circ Bover

Àvol reivindica  la  figura  de  l'artista  i  ho  fa  a
través de quatre personatges que es troben, de
sobte,  amb  la  necessitat  de  reinventar-se.  La
situació sobrevinguda els trasllada a un univers
escènic creat a partir de pals de bambú i cordes.
La  superació  dels  nous  reptes  els  porta  a
desenvolupar  habilitats  ocultes  fins  aleshores.
Junts  exploren la creació  artística  i  estableixen
un diàleg  amb el  públic  sobre  la  identitat  i  el
sentiment de pertinença.

L'obra és una manifestació còmica i reflexiva en
relació amb el paper actual de la cultura a través

del circ contemporani.



22.30h- 00.00 h         Pati interior del CEIP Ángel Esteban  

Orquestra de Malabars. Cia. Pistacarto

Orquestra de malabars és un dels projectes més originals i  suggeridors en el  panorama escènic.
Combina dos mons en un mateix escenari,  el circ i la música, de la mà de sis malabaristes i els
músics que conformen la Banda de Música de Benicarló.

Venda d’entrades en línia.

Preu: 2,25 €


