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L'arròs dels dijous és una obra que relata la tragèdia en la vida quotidiana, un 
homenatge a les dones de la nostra terra on sorprenentment esclata un 
peculiar humor resultat de l'encontre entre el drama i la quotidianitat. 
 

És dijous a casa de Vicenta i Amparo. Dijous, dia d'arròs i mercat a Onda. 
Després de 40 anys de dol ininterromput les dues germanes segueixen 
esperant l'arribada de la criatura que torne el somriure a una casa 
maltractada pel destí, una casa on tots els homes moren i les dones 
hereten el patiment en la sang. 
 

A Vicenta i Amparo la vida els ha arrabassat molt, però no l'arròs al forn 
dels dijous que, encara que els fa més suportable l'espera, no esborra el 
desfici causat pel pas del temps i la llarga espera d'un futur millor encarnat 
pel naixement d'una nova vida. 

 



Agrupació formada per 24 professionals del saxofon vinguts de tots els 
racons de la Comunitat Valenciana. És, per les seues característiques, una 
formació única a Espanya. Els seus components són, entre d’altres, 
professors numeraris de la Conselleria d'Educació, professors de la Banda 
Municipal de València, professors de conservatoris municipals i centres 
professionals, tots ells saxofonistes en actiu.  

Obres de: A. Khachaturian, Jalouise, J. Gade, A. Álvarez, A. Piazzolla, G. 
Giménez, P. Iturralde... 

 



Extraversió i humor transgressor en un espectacle que també inclourà 
improvisació, rifes i altres sorpreses al més pur estil cabareter. 
 
Amb No estem bé Maria i Eugeni aconsegueixen revolucionar el panorama 
teatral valencià en fusionar, per primera vegada, la comèdia teatral i el 
gènere del monòleg d’humor. Els dos referents valencians de 
l’entreteniment i la improvisació en directe junts, per primera vegada, en 
una funció plena de situacions divertides i algunes d’extremadament 
delirants. 



El fuego invisible 
 

David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, es 
troba, després d'aterrar a Madrid, amb Victoria Goodman, una vella amiga 
dels seus avis i amb la seua ajudant, una misteriosa historiadora de l'art. 
Aquest fet trastocarà els seus plans i l’espentarà a una sorprenent carrera 
per esbrinar què ha succeït amb un dels alumnes de l'escola de literatura 
que regenta Lady Goodman. Per a la seua sorpresa, la clau sembla amagar
-se en el mite del greal i la seua vinculació amb Espanya. 
 

Remotes esglésies romàniques dels Pirineus, col·leccions d'art a 
Barcelona, llibres antics i estranys codis en pedra s'alineen en una trama 
plena d'intriga que ens farà pensar sobre l'origen de tota inspiració, 
literatura i art vertaders.  
 
 
 



 

 

Després de la separació dels seus pares, Connor (Lewis MacDougall), un 
xiquet de 12 anys, haurà d'ocupar-se de portar les regnes de la casa, ja que 
la seua mare (Felicity Jones) està malalta de càncer. Així les coses, el xiquet 
intentarà superar les seues pors i fòbies amb l'ajuda d'un monstre 
(Liam Neeson), però les seues fantasies hauran d'enfrontar-se no solament 
amb la realitat, sinó amb la seua freda i calculadora àvia (Sigourney 
Weaver)  

Entrada 3 € en benefici d’ASPANION 
Venda d’entrades a Floristeria Lourdes, Paco Navarro i Fruites i 
verdures Corralet. 

Divendres, 2 
 19 h 

Teatre Alcázar 

Regidoria de Sanitat 



 

 

Antonio i Vicente estan casats i viuen amb la mare d'aquest últim malalta 
d'Alzheimer. Junts porten un xicotet negoci editorial. En fer la promoció 
del seu poemari, Antonio coneixerà a Marga, llibretera d'un centre 
comercial, la qual, a poc a poc canviarà els seus esquemes i les seues 
prioritats i iniciarà amb ell una relació que li farà plantejar-se la seua 
pròpia orientació sexual. Una comèdia entranyable sobre la condició 
humana i les relacions sentimentals.  



Programa 

Simfonia en C major Op.21 - L. V. Beethoven. 

Obertura Coriolano Op. 62 - L. V. Beethoven. 

Concert per a viola i orquestra en D major Op.1 – C. P. Stamitz. 
Solista Salomón Torres. 



Gepeto vol que Pinoxxio siga com ell ha imaginat que ha de ser un fill; 
per contra, Pinoxxio manca d'experiència i vol descobrir el  món. Per a ell 
tot és nou, tot li sorprèn, tot el meravella. Per açò es resisteix a sotmetre's 
a les regles. 
 

La història, la nostra història, és la història d'aquest enfrontament i de 
com aquest enfrontament solament pot resoldre's negociant, acceptant a 
l'altre, sense imposicions i amb amor. 

 
 
 

PREMIS MAX 2016 
 

Millor espectacle infantil 
Millor ballarí principal 
Millor ballarina principal 
Millor elenc 
Millor disseny de vestuari 
Millor coreografia 
Millor composició musical 



Gènere folk; instrument guitarra acústica. Aquests són dos dels trets 
identificatius de Pau Alabajos, un cantautor valencià actiu des del 2003, 
que avui en dia té una discografia que recull 4 àlbums publicats.  



Director: Antonio Reyero 



VEUS: Elena Almendos, Mélanie Lapalus, Carla Saz i Mireia Serrano. 
PIANO: Eduard Marquina 
CONTRABAIX: Jaume Guerra 
BATERIA: Simone Zaniol 
TROMPETA: Fede Crespo 
TROMBÓ: Toni Belenguer 
SAXO TENOR: Ramón Cardo 
SAXO BARÍTONO: Latino Blanco  

Banda formada per quatre vocalistes i un septet instrumental dedicada a la 
música swing dels anys 30, 40 i 50.  



Guillem Albà i Clara Peya 

Un espectacle que parla de la vulnerabilitat. De sentir-se xicotet. Unint la 
música de la pianista i compositora Clara Peya i les diferents disciplines de 
Guillem Albà (titelles, gest, teatre visual...), farem un viatge sensible i 
sincer, de la poètica a l'humor. 
 

Un piano de mitja cua. Una grada. Un públic rodejant l'escena, molt a 
prop de l'acció. Atents als petits detalls. I la imaginació dels dos artistes 
jugant davant del públic. Cara a cara. Sense lloc als artificis, als trucs, a les 
falses llàgrimes. Un espectacle íntim i proper. 
 
 
 

Espectacle per a adults: 
 

- Dues sessions de 45 minuts 
- 70 persones per sessió (inscripció a cultura@nules.es) 



Companyia Funohi 
 
Sara Santes, Luis Peset, Ramón Bixquert, 
Adrián Moreno i María Gutiérrez 

SINOPSI 

"Pots llevar-me els somnis, els papers, l'horitzó, la collita i fins i tot les 
terres, però no la vida. No, la vida no. La vida és meua."  
Es tracta d’una tragicomèdia de l'absurd. Transcorre en un ambient 
medieval i cavalleresc recarregat de metàfores que al·ludeixen a l'actualitat. 
El tema central és la dona i la invisibilitat que ha patit al llarg de la 
història. Per açò, en l'obra, la dona és un volcà actiu a punt d'esclatar, 
cansada de romandre en silenci, amb el gran objectiu de demostrar que 
l’amor és una mica més gran que una simple possessió o "conquesta 
amorosa".  



Entrada 5 € 

LA PASSIÓ D’ULLDECONA 

L’any 2012 es va descobrir als arxius Capitular i Diocesà de Tortosa un 
document singular del 1512 que certifica que fa més de 500 anys, a 
Ulldecona, ja es feien representacions de  caràcter religiós. A l’Arxiu 
Parroquial d’Ulldecona, dins del “Llibre de  Resolucions del Clero 
d’Ulldecona (1558-1840)”, es va trobar manuscrit un “Davallament” que 
va ser estudiat per Jaume Romeu Figueras l’any 1962 i tractat degudament 
en la seua obra “Els textos sobre el Davallament de la Creu a Catalunya”. 
El document en qüestió és un text de 248 versos que formava part d’un 
conjunt d’actes o quadres sobre la passió de Crist. Recentment s’han fet 
representacions d’aquest fragment del manuscrit, en català antic, i que es 
coneix com l’acte del “Davallament de la Creu”  



 

 ANIRÉ!!! 

GENER 
 

13 L’arròs del dijous   

21 Orsaxcova  

28 No estem bé  

FEBRER 
 

1 Javier Sierra  

2 Un monstruo viene a verme  

3 Lo que deja ver el ficus cuando se poda  

4 Orquestra Vivaldi 
 

 

10 PINOXXIO  

11 Pau Alabajos  

12 Societat Artística Nulense  

24 DOMISOL Sisters  

MARÇ 
 

9 EnTierraMe  

24 La Passió d’Ulldecona  


