
Dissabte 19

19.00 h Espectacle El tocadiscos de Fuster
Espectacle teatral amb música en viu. Una entrevista fictícia, protagonitzada per l’assagista de Sueca i una jove
periodista amb qui dialoga. 
Actors: Alfred Picó i Lara Salvador. Música en directe: Pau Alabajos
Entrada gratuïta amb invitació. Es poden recollir a partir del 8 de novembre, al Mucbe (màxim, 4 per persona).
Magatzem de la Mar.

Premis Literaris Internacionals Ciutat de Benicarló 2022.
 

 Del 19 al 26 de novembre. 
 

Del 19 al 25 de novembre

Exposició «Joan Fuster, una vida il·lustrada» de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua». Entrada gratuïta. Es
podrà visitar fins al 25 de novembre.
Magatzem de la Mar.



11.00 h Anunci dels guanyadors del Premis Literaris Ciutat de Benicarló.
Lectura de les actes dels jurats dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2022 i presentació de les persones
guanyadores.
Capella del MUCBE.

Dilluns 21

18.30 h Presentació del llibre L’estrella i els Reis Mags d’Elena Fora.
Sala d'actes de la Biblioteca Manel Garcia Grau.

Dimarts 22

La Setmana dels Premis a Ràdio Benicarló 107.3 FM.

Dimecres 23

10.00 h i 12.00 h «Llibres i vida: Joan Fuster en perspectiva»
 xarrada a càrrec de Joan Borja, escriptor i professor de la Universitat d’Alacant. Xarrada per a l’alumnat dels
instituts Joan Coromines, Ramón Cid i La Salle.
Magatzem de la Mar.



Dijous 24

Els Premis al Mercat
10.00 h Per una compra superior a 10 € et regalem un llibre guanyador de les edicions dels Premis Literaris
Ciutat de Benicarló 2022 (regalarem fins 150 llibres).
Mercat Municipal.

19.00 h Imprescindibles
L'alumnat de la professora Carme Navarro de l’IES Ramon Cid presentaran els llibres que més els han agradat al
2022. Clara Monlleó Maura parlarà del llibre Egghead de Bo Burnham; Pau Prats Burriel parlarà del llibre Los
ojos de plata de Scott Cawthon i Josefina Ortíz Thegarthen parlarà del llibre Cómo hacer que te pasen cosas
buenas de Marian Rojas.
Sala d’actes de la Biblioteca Manel Garcia Grau.



21.00 h Teatre. Set maneres de ser Hamlet.
Què és un clàssic? Josep Pere Peyró ens presenta una manera divertida i intel·ligent d’actuar Shakespeare en
un exercici de voyeurisme actoral: entreu a la cuina de l’actor per veure com es prepara per interpretar un
Hamlet clàssic, un Hamlet canalla, el Hamlet de telenovel·la, l’absurd, a la manera de Marlon Brando format a
l’Actors Studio o com ho faria un actor que odia Shakespeare i adora García Lorca. I així, fins a set escenes
per representar un personatge que no sap si ser o no ser, si morir o dormir, si actuar o restar immòbil
davant d’un joc de variacions que trastoca, irreverent, la tragèdia en comèdia.

Entrada gratuïta. Les entrades es poden recollir a partir del 15 de novembre, al Mucbe (màxim, 4 per
persona).
Magatzem de la Mar.

Divendres 25

10.00h i 12.00 h Crea, escriu, expressa’t! 
Taller per als instituts amb l’escriptora Irene Rodrigo al voltant de la creació literària. Irene Rodrigo és
llicenciada en Periodisme. És divulgadora literària i escriptora. Va presentar i va codirigir el programa de
llibres Una habitació pròpia en À Punt. Ha publicat l’obra Tres lunas llenas,per la qual va guanyar el premi
València Nova 2021 Alfons el Magnànim de Narrativa.
Magatzem de la Mar.



Dissabte 26

19.00 h Gala de Lliurament dels Premis Literaris 2022.

Presentació a càrrec d’Irene Rodrigo, divulgadora literària, escriptora i guionista de televisió i ràdio. Actuació de
Free Jazz Boleros.
Magatzem de la Mar.


