
Música i teatre per a xiquets,
xiquetes, pares, mares...
tots els de casa!

Espectacles per a gaudir en família, 
programa dirigit especialment a la 
franja d’edat de 0 a 6 anys.

NOVEMBRE 2021





Totes les activitats són gratuïtes i es poden reservar al 
correu electrònic: correu.mucbe@benicarlo.org o bé al 
telèfon 96 446 04 48. 

Aquest any, i per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada, hem 
fet tiquets que s'hauran d'arreplegar al Mucbe. 

Les places són limitades i enguany hem reduït l'aforament, 
per això hi ha 2 funcions de cada espectacle, a excepció de La 
barca que és a l'exterior.

Espectacles per a gaudir en 
família, programa dirigit 
especialment a la franja 
d’edat de 0 a 6 anys.



 
DISSABTE 
NOVEMBRE

Cia. Nona Umbert Solà
La mamà dels arbres

Hora: 17.30 / 19.00 hores.
Durada: 45 minuts.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 2 a 6 anys.

6

En una terra on la natura és rica i abundosa, hi viuen en harmonia les persones, els animals i la 
vegetació. La cobdícia d’altres humans farà malbé aquest equilibri i posarà en greu perill la seua 
riquesa natural. Wangari Maathai i les dones dels poblats decideixen fer front al desastre amb un 
senzill gest ple de determinació: tornar a plantar milers d’arbres a la seua terra. Coratge, intel·ligèn-
cia i amor, en un espectacle de profunds valors ecològics, pacifistes i espirituals. La mamà dels 
arbres és una història d’empoderament femení. De com una sola persona, una dona, una dona 
negra, va decidir als anys 60 del segle XX, que a les seues mans tenia la clau per a canviar-ho tot. 
Una determinació colossal que la va dur a poder plantar més de 30 milions d’arbres!

DIUMENGE
NOVEMBRE

Cia. Pamipipa
Petit Vivaldi

Hora: 11.00 / 12.00 hores.
Durada: 40 minuts.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 0 a 4 anys.

7

Els ocells han arribat, és la primavera! A l’estiu tota cuca viu. A la tardor castanyes i cargols amb 
banyes. I a l’hivern fa fred, Frederic fredolic. Les quatre estacions amaguen històries d’animals, 
dites i cançons tradicionals. Petit Vivaldi és un espectacle de titelles i música en viu especialment 
pensat per a la petita infància (fins als 4 anys). Música de Vivaldi per a ser mirada i per a aguditzar 
l’escolta dels més petits.



 
DISSABTE 
NOVEMBRE

Cia. We We Tum
Crash Babies

Hora: 17.30 / 19.00 hores.
Durada: 35 minuts.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 0 a 5 anys.

13

En la versió 2.0, Crassh babies explora l'ambient i rutines dels bebés i els seus pares al bany, i es 
manté fidel a la seua combinació única de percussió, moviment i comèdia visual, on tot és pretext 
per a produir so, sempre amb una energia contagiosa.
Amb diferents sonoritats, dona veu als tubs de PVC, passant per objectes quotidians. Tot serveix 
per a estimular els sentits dels més xicotets i proporcionar moments únics entre pares i fills.

DIUMENGE
NOVEMBRE

Cia. We We Tum
Crash Babies 2.0

Hora: 11.00 / 12.00 hores.
Durada: 35 minuts.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 0 a 5 anys.

14

El col·lectiu de percussió creativa CRASSH ens presenta la seua proposta per a nadons, xiquets i 
xiquetes i famílies. En una combinació única de percussió, moviment i comèdia visual, tot és un 
pretext per a produir sons amb una energia contagiosa.
Amb diferents sonoritats, de la veu dels tubs de pvc, passant per objectes quotidians, tot serveix 
per estimular els sentits dels més menuts i proporcionar moments únics entre pares i fills.
Us proposem un viatge pel món CRASSH, amb el seu llenguatge vocal propi «Crasshones», entès 
per tots, fins i tot pels nadons.
Amb dos personatges de caràcter fort i musicalitat extrema, capaços de sorprendre amb una 
interacció permanent amb els participants.



 

DE NOVEMBRE17, 18 i 19 DISSABTE
DE NOVEMBRE

Cia. Factoría Los Sanchez
Lágrimas de papel

Hora: 17.30 / 19.00 hores
Durada: 35 minuts.
Lloc: Mucbe.
Edat recomanada: De 0 a 5 anys.

20 

No tinc fills, però tinc nebots i molts amics amb fills i sempre, sempre, he tingut llibres, molts. Però 
n’hi ha un, petit encara, que sempre plora si no l’agafo als braços i el llegeixo. Jo crec que fa 
comèdia... Si el deixo, torna a plorar i he d'obrir el llibre aixeta que calma la set, o el llibre ocell que 
deixa volar la imaginació. A vegades li recito un poema a cau d’orella o li faig cossinogues amb el 
llibre del riure, però, així i tot, no hi ha manera, mai s'adorm a la primera.
Adorm-te, llibre, el xiquet et llegirà.

Cia. Factoría Los Sanchez
Lágrimas de papel

Durada: 35 minuts.
Lloc: Mucbe.

No tinc fills, però tinc nebots i molts amics amb fills i sempre, sempre, he tingut llibres, molts. Però 
n’hi ha un, petit encara, que sempre plora si no l’agafo als braços i el llegeixo. Jo crec que fa 
comèdia... Si el deixo, torna a plorar i he d'obrir el llibre aixeta que calma la set, o el llibre ocell que 
deixa volar la imaginació. A vegades li recito un poema a cau d’orella o li faig cossinogues amb el 
llibre del riure, però, així i tot, no hi ha manera, mai s'adorm a la primera.
Adorm-te, llibre, el xiquet et llegirà.



 

Cia. La Larvària
La barca

Hora: 12.00 hores
Durada: 35 minuts.
Lloc: Jardins del Mucbe.
Públic familiar.

Un espectacle on poesia i comèdia ballen de la mà, on qualsevol cosa serveix d’excusa per a 
endinsar-nos en el món imaginari de les protagonistes i meravellar-nos de nou amb tot allò que ens 
envolta mentre redescobrim allò que ja sabíem. Vols navegar amb nosaltres?

DIUMENGE
DE NOVEMBRE21



Agenda cultural
Noviembre 2021

Dissabte 6
La companya Fes-t’ho com Vulguis presenta La Mamà dels Arbres.
17.30 i 19.00 h Bocabadats. Teatre (2 a 6 anys).
Duració 45 minuts.
Lloc: Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Cicle Santa Cecília.
Presentació del nou disc del músic Cristian Masip Rock Cycle.
19.00 h.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Diumenge 7
La companya Pamipipa presenta l’espectacle Petit Vivaldi.
11.00 h i 12.00 h  Bocabadats. Teatre (0 a 4 anys).
Duració 45 minuts.
Lloc: Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dijous 11
Sóc hiperactiva de Pepa Cases.
Sóc hiperactiva és un monòleg feminista i en valencià, on la seua protagonista no només ens farà 
riure sinó reflexionar sobre les petites coses quotidianes i masclistes que ens fan ser a totes, un poc 
hiperactives.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
Entrada lliure fins a completar aforament. Entrada a partir de les 19:30 h.
Organitza: Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives.

Dissabte 13
La companya We We Tum presenta Crassh Babies.
Dos sessions. Duració: 35 minuts.
Lloc: Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura.



Diumenge 14
La companya We We Tum presenta Crassh Babies 2.0.
11.00 h i 12.00 h Bocabadats. Teatre (0 a 5 anys).
Lloc: Mucbe.
Dos sessions. Duració: 35 minuts.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte 20
La companyia Factoria Los Sánchez estrena Lágrimas de papel.
17.30 h i 19.00 h Bocabadats. Teatre (0 a 5 anys).
Lloc: Mucbe.
Dos sessions. Duració: 35 minuts.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Recital literari a càrrec de l’Associació d’Escriptors de Castelló.
18.00 h.
Edifici Gòtic.
Organitza: El Pont cooperativa de Lletres.

Cicle Santa Cecília. Concert a càrrec de la Coral Polifònica Benicarlanda.
19.00 h.
Lloc: Auditori Pedro Mercader de Benicarló.
Organitza: Associació Musical Santa Cecília.

Diumenge 21
La companya La Larvària presenta La Barca.
12.00 h Bocabadats. Teatre (públic familiar).
Lloc: Jardins del Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Del 18  al 27 de novembre
La Setmana dels Premis. Activitats al voltant dels Premis Literaris 
Internacionals Ciutat de Benicarló 2021
Lloc: Magatzem de la Mar.
Organitza: Regidoria de Cultura.
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Agenda cultural
Novembre 2021

Dijous 25
Azotea2, el musicómic de Wito Cervera i José Mañó, amb música de Wito 
Cervera i Julio Serrano i dirigit per Carlos dels Horts i Anna Foix.
21.00 h Teatre musical.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

Divendres 26
Azotea2, el musicómic.
21.00 h Teatre musical.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

Dissabte 27
Azotea2, el musicómic.
21.00 h Teatre musical.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.

Diumenge 28
Cicle Santa Cecília. Concert a càrrec de la banda de l’Associació Musical 
Ciutat de Benicarló.
Lloc: Pati del Col·legi La Salle.
Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló.

Azotea2, el musicómic.
19.00 h Teatre musical.
Lloc: Auditori Pedro Mercader.
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